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                                     บทสรุปส าหรับผู้บริหารการประเมินตนเอง 

 

1. บทน า (ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตรพอสังเขป) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยมปีรัชญาเทคโนโลยีสร้างคุณค่า  การศึกษาสร้างคน  สู่สากลด้วยปัญญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
คือ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความช านาญทางเทคโนโลยีเพ่ือประยุกต์ใช้ในวิชาชีพด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีภาวะผู้น าและผู้ตามอย่างเหมาะสม 
4. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีจิตส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ใช้เกณฑ์การประเมินตนเองตามเกณฑ์ของ สกอ. ซึ ่งมีผลการด าเนินงาน “ได้มาตรฐาน” ตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.93) 
 
2. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2563 
 
 

องค์ประกอบที่ 
I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00  ระดบัคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00  ระดบัคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00  ระดบัคุณภาพด ี
4.01 – 5.00  ระดบัคุณภาพดมีาก 
 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2. บัณฑิต - - 4.06 4.06 ระดับคุณภาพดีมาก 
3. นักศึกษา 3.33 - - 3.33 ระดับคุณภาพด ี
4. อาจารย ์ 4.33 - - 4.33 ระดับคุณภาพดีมาก 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน 

การประเมินผู้เรียน 
4.00 4.00 - 4.00 

ระดับคุณภาพด ี

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - 4.00 - 4.00 ระดับคุณภาพด ี

รวม 3.86 4.00 4.06 3.93 ระดับคุณภาพด ี
ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพด ี ระดับคุณภาพด ี
ระดับคุณภาพดี

มาก 
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จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  6  องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) 
พบว่า องค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
“ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2 และ 4) มี
จ านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที ่3, 5 และ 6 ) และในภาพรวมระดับคุณภาพดี 

 
3. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
จุดเด่น 

1. ทีมคณาจารย์มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
2. มีเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศ ในประเทศและภาคเอกชน 
3. นักศึกษาได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง 
4. ทีมคณาจารย์มีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางเสริม 
1. หลักสูตรระยะสั้นเพ่ือจัดอบรมให้กับคุณครูศิลปะหรือที่เก่ียวข้อง 
2. ทบทวน วิเคราะห์แผนรับนักศึกษา 
3. หาเวทีประกวดในระดับนานาชาติ 

 

4. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (Improvement Plan) 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์
การประเมิน 

ข้อเสนอแนะ
จากการ

ประเมินปี
การศึกษา 

2560 

แนวทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา 

กิจกรรม/
โครงการตาม
แนวทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา 

ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 
การบริหาร
จัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตรที่
ก าหนดโดย สกอ. 

- - - - - - - - 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 2.1 
คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- - - - - - - - 

ตัวบ่งชี้ 2.2 
(ปริญญาตรี) 
บัณฑิตปริญญา
ตรีท่ีได้งานท า
หรือประกอบ
อาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ป ี
เอกที่ได้รับ การ
ตีพิมพ์และหรือ
เผยแพร ่

- - - - - - - - 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การ
รับนักศึกษา 

ทบทวน 
วิเคราะห์แผน
รับนักศึกษา 

จัดการแนะ
แนวสัญจร
ตามโรงเรียน
ต่างๆ 

โครงการแนะ
แนวสัญจรตาม
โรงเรียนต่างๆ 

จ านวนรับ
นักศึกษา 

105 คน 1 ปี ผศ.ดร.เกียรติ
พงษ์ ศรีจันทึก 

ผศ.ดร.สาธิต 
เหล่าวัฒนพงษ ์

ตัวบ่งชี้ 3.2 การ
ส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 

การจัดเวที
ประกวดใน

ระดับ
นานาชาต ิ

จัดหาเวทีการ
ประกวดต่างๆ 

ชุมนุมวิชาการ
ของนักศึกษา
เป็นแม่งาน
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการ
ประกวด 

1 โครงการ 1 ปี ผศ.ดร.สาธิต 
เหล่าวัฒ
นพงษ์ 

ผศ.ดร.สาธิต 
เหล่าวัฒนพงษ ์
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องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์
การประเมิน 

ข้อเสนอแนะ
จากการ

ประเมินปี
การศึกษา 

2560 

แนวทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา 

กิจกรรม/
โครงการตาม
แนวทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา 

ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่

เกิดกับนักศึกษา 

- - - - - - - - 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การ
บริหารและ
พัฒนาอาจารย ์

- - - - - - - - 

ตัวบ่งชี้ 4.2 
คุณภาพอาจารย ์

- - - - - - - - 

- ร้อยละของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญา
เอก 
- ร้อยละของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารง
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
- ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร 
- จ านวน
บทความของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตรปริญญา
เอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อ
จ านวนอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร 

- - - - - - - - 

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่
เกิดกับอาจารย ์

- - - - - - - - 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 
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องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์
การประเมิน 

ข้อเสนอแนะ
จากการ

ประเมินปี
การศึกษา 

2560 

แนวทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา 

กิจกรรม/
โครงการตาม
แนวทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา 

ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระ
ของรายวิชาใน
หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 5.2 การ
วางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

ตัวบ่งชี้ 5.3 การ
ประเมินผู้เรียน 

- - - - - - - - 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผล
การด าเนินงาน
หลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- - - - - - - - 

องค์ประกอบที่ 6 สิง่สนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู ้

- - - - - - - - 
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รหัสหลักสูตร : 25481941102754 
ชื่อหลักสูตร : เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวชิาการออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561) 
ระดับ : ปริญญาตร ี
กลุ่ม ISCED : TRADE, CRAFT AND INDUSTRIAL PROGRAMMES : หัตถกรรมและอุตสาหกรรม 
การเปิดสอน :  ในเวลา     นอกเวลา     ทั้งในและนอกเวลา  
เลือกใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร : ปี พ.ศ. 2558   
ประเภทหลักสตูร :  วิชาการ     วิชาชีพ     ปฏิบตัิการ    
 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร (ตามเล่ม มคอ.2) 
 ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

วุฒิการศึกษาสงูสุด ประเภท 
(ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์

ประจ าหลกัสูตร) 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก ปริญญาเอก ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล ปริญญาเอก อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ประชา พิจักขณา ปริญญาเอก อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ ปริญญาเอก อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ยุวดี พรธาราพงศ์ ปริญญาเอก อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 มีการปรับปรุงหลักสูตร   ไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร 
 

 หมายเหตุ : ผ่านการอนุมตัิจากสภามหาวทิยาลัย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และรับทราบให้ความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันที่ 26 มิถุนายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
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2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  
 ต าแหน่งทางวิชาการ/

คุณวุฒ ิ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ข้อมูลประวัติการศึกษา/ประสบการณ์/ผลงาน 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับการศึกษาทีจ่บ : (ปริญญาเอก) 
ปีที่จบการศึกษา : 2561   
ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษา : ปรัชญาดุษฏบีัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : TRADE, CRAFT AND 
INDUSTRIAL PROGRAMMES : หลักสูตรการอาชีวะ, 
หัตถกรรมและอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาที่จบ : ทัศนศลิป์และการออกแบบ 
ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวทิยาลัยบูรพา 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : ข้าราชการ  
ประสบการณ์การท าการสอน : 16 ปี  
ชื่อผลงานทางวชิาการในรอบ 5 ปี : 

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ (ระบุปี) เกณฑ์มาตรฐาน 
2560  จ ารึ กภาพเขี ยนสี่ พั น ปี วั ด เขาจั นทร์ ง ามจ .
นครราชสีมาบูรณาการสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกและตกแต่งบ้านเพื่อประโยชน์ทางพาณิชย์ 

 

ปี 2561  การศึกษารูปแบบเครื่องปั้นดินเผาแม่น้ า
น้อย จั งหวัดสิงห์บุ รีบู รณาการสู่การ ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและตกแต่งบ้านเชิงพาณิชย์ 

 

ปี  2561 โครงการออกแบบ ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์
ประกอบถนน ที่สัมพันธ์กับการใช้งานพื้นที่ส่วนตัวใน
พื้นทีสาธารณะเพื่อตอบสนองกับการด าเนินชีวิตใน
สังคมเมือง 

 

ปี 2561 การออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่การ
ใช้งานรถขายอาหารเคลื่อนที่ 
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 ต าแหน่งทางวิชาการ/
คุณวุฒ ิ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ข้อมูลประวัติการศึกษา/ประสบการณ์/ผลงาน 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับการศึกษาทีจ่บ : (ปริญญาเอก) 
ปีที่จบการศึกษา : 2560  
ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษา : ปรัชญาดุษฏบีัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : TRADE, CRAFT AND 
INDUSTRIAL PROGRAMMES : หลักสูตรการอาชีวะ, 
หัตถกรรมและอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาที่จบ : ทัศนศลิป์และการออกแบบ 
ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวทิยาลัยบูรพา 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : พนักงานมหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์การท าการสอน : 11 ปี 
ชื่อผลงานทางวชิาการในรอบ 5 ปี : 

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ (ระบุปี) เกณฑ์มาตรฐาน 
2560 การใช้ประโยชน์จากเถาย่านางกับออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาหัตถกรรมท้องถิ่นทางภาคใต้สู่
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 

2560 การ ใช้ประ โยชน์หญ้าแฝกเพื่ อการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นภาคอีสานแนวคิดศิลปะไทย
ร่วมสมัยสู่แนวทางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

 

2561 การศึกษาการเพิ่มคุณภาพภาพวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรเพื่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านสู่การ
สร้างอาชีพให้เศรษฐกิจชุมชนอย่างย่ังยืน 

 

2563 การศึกษาและพัฒนาชุดอุปกรณ์ส่งเสริมอาชีพการ
พิมพ์สกรีนส าหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 

 

2563 การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุ
จากเศษผ้าทอพื้นเมืองเหลือทิ้ง 

 

2564  การศึกษาภูมิปัญญาผ้าทอวถิีค าเดือยเพื่อพัฒนาของ
ที่ระลึก 

 

2564 หลักการออกแบบสู่การร่างภาพรองเท้าเบ้ืองต้น
ส าหรับนักออกแบบ 

 

2564 การจัดการการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกสู่สากลตามแนวทางพระราชด าริ 

 
 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประชา พจิักขณา 

 
  
 
 
 
 
 

ระดับการศึกษาทีจ่บ : (ปริญญาเอก) 
ปีที่จบการศึกษา : 2560   
ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษา : สถาปัตยกรรมดุษฎีบัณฑติ 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : ARCHITECTURE AND TOWN 
PlANNING :  ARCHITECTURE 
สาขาวิชาที่จบ : สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ 
ชื่อสถาบันที่จบ : สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
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 ต าแหน่งทางวิชาการ/
คุณวุฒ ิ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ข้อมูลประวัติการศึกษา/ประสบการณ์/ผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : ข้าราชการ  
ประสบการณ์การท าการสอน : 15 ปี 
ชื่อผลงานทางวชิาการในรอบ 5 ปี : 

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ (ระบุปี) เกณฑ์มาตรฐาน 
2560 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกแหล่งโบราณคดี
บ้านปราสาทจังหวัดนครราชสีมา 

 

2560 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเส้นขวดน้ าพลาสติก
เหลือทิ้ง 

 

2563 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมอาชีพผู้
พิการทางสายตาสู่การพัฒนาศักยภาพงานหัตถกรรมที่
ย่ังยืน 

 

 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาธิต เหล่าวัฒนพงษ ์
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับการศึกษาทีจ่บ : (ปริญญาเอก) 
ปีที่จบการศึกษา : 2555   
ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษา : ปรัชญาดุษฏบีัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : TRADE, CRAFT AND 
INDUSTRIAL PROGRAMMES : หลักสูตรการอาชีวะ, 
หัตถกรรมและอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาที่จบ : ออกแบบผลติภัณฑ์ 
ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : พนักงานมหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์การท าการสอน : 17 ปี 
ชื่อผลงานทางวชิาการในรอบ 5 ปี : 

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ (ระบุปี) เกณฑ์มาตรฐาน 
2559 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์นาฬิกาตกแต่ง
บ้านจากขี้เลื่อยไม้เหลือทิ้งในโรงงานอุตสาหกรรมไม้เขต
พื้นที่บางโพกรุงเทพมหานคร 

 

2560 หนังสือไม้วีเนียร์เพ่ือการตกแต่งเคร่ืองเรือนในท่ืพัก
อาศัย 

 

2560 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเส้นขวดน้ าพลาสติก
เหลือทิ้ง 

 

2561 โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุ ด
เฟอร์นิเจอร์จากผ้าด้นมือเพื่อยกระดับงานทามือที่เป็น
เอกลักษณ์ท้องถิ่นสู่ระดับสากลของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้าน
ธรรมเมืองต าบลช่อแฮอ าเภอเมืองจังหวัดแพร่ 

 

2563 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมอาชีพผู้
พิการทางสายตาสู่การพัฒนาศักยภาพงานหัตถกรรมที่
ย่ังยืน 
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 ต าแหน่งทางวิชาการ/
คุณวุฒ ิ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ข้อมูลประวัติการศึกษา/ประสบการณ์/ผลงาน 

 
 
 

2564 การศึกษาและพัฒนาแผ่นอัดวีเนียร์จากวัสดุขี้เลื่อย
ไม้เพื่อการตกแต่งเครื่องเรือน ในที่พักอาศัย 

 

 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี พรธาราพงศ์ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับการศึกษาทีจ่บ : (ปริญญาเอก) 
ปีที่จบการศึกษา : 2561 
ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษา : ปรัชญาดุษฏบีัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : TRADE, CRAFT AND 
INDUSTRIAL PROGRAMMES : หลักสูตรการอาชีวะ, 
หัตถกรรมและอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาที่จบ : ทัศนศลิป์และการออกแบบ 
ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวทิยาลัยบูรพา 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : พนักงานมหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์การท าการสอน : 12 ปี 
ชื่อผลงานทางวชิาการในรอบ 5 ปี : 

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ (ระบุปี) เกณฑ์มาตรฐาน 
ปี 2559 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลกึศูนย์ศึกษา
ประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจันจังหวัดสงิห์บุรี 

 

2560 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจาก
จักสานเชอืกมัดฟางแนวทางผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
วัฒนธรรมทอ้งถิน่ 

 

2560 การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ตกแต่งผนังบ้าน
จากเศษผ้าไหมเหลือทิ้ง 

 

2560 การศึกษาและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์แบบพับจากไม้
ยางพาราเพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่
แนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

 

2561 การออกแบบนวัตกรรมผลิตภณัฑ์สาหรับผู้สูงอายุ
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นไม้ตาลโตนด 

 

2563 การออกแบบนวัตกรรมผลิตภณัฑ์ส าหรับผู้สูงอายุ
จากเศษผ้าทอพืน้เมืองเหลือทิ้ง 

 

2564 เส้น สาย ลาย ผักตบชวา ประเภทงานนวัตกรรมงาน
สร้างสรรค์และศิลปกรรม 

 

2564 การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ส าหรับ
ผู้สูงอายุจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไม้ตาลโตนด 
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3. อาจารย์ผู้สอน 
 

 ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่ออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ/สาขาวชิาที่จบ 
1 อาจารย ์ นายคมเขต เพ็ชรรัตน์ ปรัชญาดษุฏีบัณฑิต  

สาขาวชิาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวกิ่งกาญจน ์ พิจักขณา สถาปัตยกรรมดุษฎีบัณฑิต 

สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ 
3 อาจารย ์ นางสาวพิมพจ์ุฑา พิกุลทอง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยีผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 
4 อาจารย ์ นางสาวมยุร ี เรืองสมบัติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยีผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 
5 อาจารย ์ นางสาวอุทัยวรรณ ประสงค์เงิน ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยีผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 

6 อาจารย ์ นายสนุทร บินกาซาน ี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยีผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 

7 อาจารย ์ นางสาวศศิประภา เวชศิลป ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยีผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 

-อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
 ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ/สาขาวชิาที่จบ ประสบการณ์ท างานที่

เก่ียวข้องกับวิชาที่สอน 
1 อาจารย ์ นายกวินพัฒน์ อมรบุลเศรษฐ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ผู้จัดการแผนกออกแบบ บริษัท แอ๊ด
ดา ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 

4. สถานที่จัดการเรียนการสอน : คณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 ที่อยู่ 168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
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5. ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2558 (ตัวบ่งชี้ 1.1)  
ข้อ เกณฑ์การประเมิน    

( ผ่านเกณฑ์/ ไมผ่่านเกณฑ์) 
ผลการด าเนินงาน 

1  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน เป็นไปตามเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่า 
5 คน) โดยไม่ได้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร
และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร 

2  คุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

มีคุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาเอกจ านวน 5 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 5 คน ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน 

3  คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 
  

อาจารย์ประจ า มีคุณวุฒปิริญญาเอกจ านวน 2 คน ระดับปริญญาโท 
จ านวน 5 คนและต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 1 คน 
อาจารย์พิเศษ มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท จ านวน 1 คน 

4  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด  

ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และ
รับทราบให้ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เมื่อวันที่ 26  มิถุนายน 2562 

 

สรุปผลการประเมิน      ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร       ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบง่ชี้ 
1.  เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ  
2.  หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร  

รายการหลักฐานหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

รหัสหลักฐาน รายการ 
1.1 - 01 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ.2561 

1.1 – 02 หนังสือผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมคร้ังที่ 6/2561 

1.1 – 03 หนังสือผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 4/2562 

1.1 - 04 ตารางสอนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2564 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน  
การบริหารและ 
พัฒนาอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.1) 
(กระบวนการ) 

1) ระบบการรับอาจารย์และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมาคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้มีการทบทวนพบวา่

การด าเนินงานรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ปรับกระบวนการท างาน เพื่อน ามาใช้
ในปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ทบทวนจ านวน  คุณวฒุิ คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. ก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
3. แต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตรสาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ผลการด าเนินการ 
ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการทบทวนจ านวนอาจารย์ 

คุณวุฒิ คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าและหลักสูตรผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยก าหนดเกณฑ์
คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและของ
หลักสูตรและได้ประชุมพิจารณา ก าหนดอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  (TQF) และได้
พิจารณาวุฒิการศึกษา ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก าหนดไว้ 

ในปีการศึกษา 2564 มีการคงไว้ของคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อการพัฒนา 
ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรและล าดับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

1. ผศ.ดร.เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก (อาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ 1 และผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร) 

2. ผศ.ดร.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล (อาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ 2 และผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
3. ผศ.ดร.ประชา พิจักขณา (อาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ 3 และผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
4. ผศ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ (อาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ 4 และผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร) 
5. ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงศ์ (อาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ 5 และผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

การประเมินกระบวนการ 
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ด าเนินประเมินกระบวนการและทบทวนระบบกลไก

ของการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  พบว่าระบบกลไกการด าเนินงานในปีการศึกษา 
2564 ดังกล่าวสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคืออาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิ คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF)  
การปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพบว่าจากการประเมินกระบวนการ
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังสามารถด าเนินการได้อย่างเป็นระบบและ

หมวดที่ 2 อาจารย์ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน  
สร้างความเชื่อมั่นให้กับการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาฯ ซึ่งในปีการศึกษาต่อไปจะมีการ
ปรับปรุงกระบวนการโดยให้อาจารย์ประจ าสาขาวิชาฯ มีส่วนร่วมให้ขอเสนอแนะระบบการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรด้วยกัน 
2) การบริหารอาจารย์ 

ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการทบทวนการบริหารอาจารย์
ดังต่อไปนี้ 

1. การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีความ
ชัดเจน 

2. การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวฒุิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ ์
3. ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ด าเนินการจากผลการทบทวน

การบริหารอาจารย์ดังต่อไปนี้ 
1. การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มี

ความชัดเจน โดยมีการจัดระบบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
1.1 ผศ.ดร.เกียรติพงษ์ ศรจีันทึก รับผิดชอบการรวบรวมเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน

หลักสูตร (มคอ.7) ทั้งหมด 
1.2 ผศ.ดร.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล รับผิดชอบการรวบรวมเอกสารองค์ประกอบที่ 1 ของ

เอกสารรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) 
1.3 ผศ.ดร.ประชา พิจักขณา รับผิดชอบการรวบรวมเอกสารองค์ประกอบที่ 2 และ 3 

ของเอกสารรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) 
1.4 ผศ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ รับผิดชอบการรวบรวมเอกสารองค์ประกอบที่ 4 และ 

5 ของเอกสารรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) 
1.5 ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงศ์ รับผิดชอบการรวบรวมเอกสารองค์ประกอบที่ 6 ของ

เอกสารรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) 
2. การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 

ในการบริหารหลักสูตรดังนี้ 
2.1 ผศ.ดร.เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก รับผิดชอบดูแลภาพรวมของ มคอ.2 และ 7 ทั้งหมด 
2.2 ผศ.ดร.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล รับผิดชอบดูแลภาพรวมของ มคอ.3 และ 4 ทั้งหมด 
2.3 ผศ.ดร.ประชา พิจักขณา รับผิดชอบดูแลภาพรวมของ มคอ.5 และ 6 ทั้งหมด 
2.4 ผศ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ รับผิดชอบดูแลภาพรวมของ มคอ. 5 และ 6 ทั้งหมด 
2.5 ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงศ์ รับผิดชอบดูแลภาพรวมของ มคอ.3 และ 4 ทั้งหมด 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน  
3. ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยอาจารย์

ประจ าสาขาวิชาและนักศึกษาสามารถพูดคุยหรือเสนอแนะให้ความคิดเห็นผ่านทางสื่อออนไลน์ 
เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) หรือไลน์ (Line) เป็นต้น 
การประเมินกระบวนการ 

การด าเนินงานในปีการศึกษา 2564 ทางหลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการ
ประเมินกระบวนการพบว่า ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการด าเนินงาน
ครบทั้ง 3 ขั้นตอน โดยปัจจุบันการเก็บรวบรวมเอกสาร มคอ.ต่างๆ นั้น ทางมหาวิทยาลัยใช้ระบบ
สารสนเทศอินเตอร์เน็ตมาใช้เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถบริหาร
จัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์อย่างเหมาะสม สามารถตรวจสอบได้ 
การปรับปรุงกระบวนการ 

ทั้งนี้ในการด าเนินงานการบริหารหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 การบริหารอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการด าเนินงานครบทั้ง 3 ขั้นตอน และการน าระบบสารสนเทศอินเตอร์เน็ต
มาใช้ของมหาวิทยาลัยบางครั้งระบบเกิดความผิดพลาด ซึ่งในปีการศึกษา 2565 ทางคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงมีการวางแผนเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ระบบการจัดเก็บรวบรวมเอกสาร 
มคอ. ให้ดีขึ้นต่อไป 
3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนา 

การด าเนินการในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมาพบว่า หลักสูตรได้มีการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์โดยยังขาดการวิเคราะห์ถึงความต้องการของอาจารย์ ดังนั้นหลักสูตรจึงได้มีการปรับ
กระบวนการการท างานในการบริหารอาจารย์เพื่อน ามาใช้ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีกระบวนการ
ส าหรับการบริหารอาจารย์ดังนี้ 
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

1. ทบทวนและวิเคราะห์ความต้องการในการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ 
2. ก าหนดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ 
3. ด าเนินการจัดโครงการ และกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ 

ผลการด าเนินงาน 
1. ทบทวนและวิเคราะห์ความต้องการในการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ 

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ทบทวนแผนและวิเคราะห์ความต้องการในการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์โดยให้อาจารย์แต่ละคนแจ้งความประสงค์ในแบบส ารวจความ
ต้องการพัฒนาอาจารย์ เม่ือจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรของหลักสูตรโดยมีแผนการสนับสนุน
การท าผลงานทางวิชาการ  การเพิ่มศักยภาพทางการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ  

2. ก าหนดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาอาจารย ์
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ด าเนินการก าหนดโครงการและกิจกรรม

ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกับคณะโดยมีรายละเอียดโครงการและบุคลากรของหลักสูตรเข้าร่วม
ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน  
2.1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  (๑ ต าบล ๑ 

มหาวิทยาลัย) ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 
โดยมี ผศ.ดร.ประชา พิจักขณา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และ ผศ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ เป็น
วิทยากรของโครงการ 

2.2 โครงการความส าคัญของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อบรมแบบออนไลน์ ในวันที่ 
31 มีนาคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมคือ ผศ.ดร.ประชา พิจักขณา และ ผศ.ดร. ยุวดี พรธาราพงศ์ 

2.3 โครงการการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลอาร์ตส์ รุ่น 3 หัวข้อ Character Licensing 
(Art Toy) คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุมระหว่าง เดือนกันยายน-ธันวาคม 2564 เรียน
ทุกวันอาทิตย์ 9.00-16.00 น. และการพัฒนางานวิจัยเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ จัดโดย บพท. วันที่ 
23-24 พฤศจิกายน 2564 9.00-16.00 น. โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมคือ ผศ.ดร.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล 

2.4 การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการและฝึกทักษะการท าหุ่นจ าลองอาหาร 
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมคือ ผศ.ดร.เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก   

3. ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์   
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ด าเนินการก าหนดโครงการและกิจกรรมส่งเสริม

การพัฒนาร่วมกับคณะโดยมีรายละเอียดโครงการและบุคลากรของหลักสูตรโดยลักษณะการมี
ส่วนร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัยในทุกโครงการ 
การประเมินกระบวนการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
อย่างเหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และได้รับการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และความสามารถ
ของอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่หลักสูตร โดยการด าเนินการจัดโครงการ
และกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ต่างๆ ซึ่งการเข้าไปร่วมโครงการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บางท่านจะติดภาระงานสอนไม่สามารถที่ไปจะร่วมโครงการได้ 
การปรับปรุง/พัฒนา 

ทั้งนี้การด าเนินงานในการส่งเสริมอาจารย์ของหลักสูตรในปีการศึกษา 2564  มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยอาจารย์ได้รับ
การพัฒนาอย่างเหมาะสม ทางหลักสูตรจะน ากระบวนการที่ได้ปรับปรุงในปีการศึกษา 2564 ไป
ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป   

 

ผลการประเมินตนเอง  :  3 คะแนน 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน  
คุณภาพอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.2) 
(ปัจจัยน าเข้า) 
 
 

1) ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร ที่มีวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 100 คะแนนประเมิน 5  
2) ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการร้อยละ 92 คะแนนประเมิน 5  

 

รายการข้อมูล จ านวน 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งหมด 5 
2. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 
3. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ด ารงต าแหนง่ อ. - 

4. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ด ารงต าแหนง่ ผศ. 5 
5. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ด ารงต าแหนง่ รศ. - 
6. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ด ารงต าแหนง่ ศ. - 

 

3) ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 68 
คะแนนประเมิน 5   

ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ชื่อผลงานทางวิชาการ  ค่าน้ าหนัก 
ผศ.ดร.เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก - - 
ผศ.ดร.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล การศึกษาภูมิปัญญาผ้าทอวิถีค าเดือยเพื่อพัฒนาของ

ที่ระลึก จังหวัดอ านาจเจริญ วันที่ 23 – 25 มีนาคม 
2565 ศูนย์การค้าเซ้นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี 

0.60 

หลักการออกแบบสู่การร่างภาพรองเท้าเบื้องต้น
ส าหรับนักออกแบบ และได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ร ะ ดั บ ช า ติ  TCI ก ลุ่ ม  2 ว า ร ส า รค รุ ศ า ส ต ร์
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ปีที่  20 ฉบับที่  2 พ.ศ. 2564 
(พฤษภาคม – สิงหาคม)  หน้า 10-21 

0.60 

การจัดการการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกสู่สากลตามแนวทางพระราชด าริ  
และ ได้ รั บการตอบรับการตีพิมพ์ ในวารสาร
ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 วารสารศิลป์ปริทัศน์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 (มกราคม – มิถุนายน) 

0.60 

ผศ.ดร.ประชา พิจักขณา - - 
ผศ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ ์ การศึกษาและพัฒนาแผ่นอัดวีเนียร์จากวัสดุขี้เลื่อยไม้

เพื่ อการตกแต่ ง เครื่ อ ง เ รื อน  ในที่ พั กอาศั ย  งาน
RMUTPCON 2022  วันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2565 

0.60 

ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงศ์ การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุ
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นไม้ตาลโตนด วารสารศิลป์
ปริทัศน์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2565 (มกราคม - 
มิถุนายน) 

0.60 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน  
เส้น สาย ลาย ผักตบชวา ประเภทงานนวัตกรรมงาน
สร้างสรรค์และศิลปกรรม งาน RMUTPCON 2022 วันที่ 
18 – 20 พฤษภาคม 2565 

0.60 

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่นั่ง ออกให้วันที่ 8 
กันยายน 2564 

1.00 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 4.60 
 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  คะแนนเฉลี่ย (1)+ (2)+ (3)/3) = 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน  
ผลที่เกิดกบัอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ที่ 4.3) 
 
 
 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
แสดงผลที่เกิดการคงอยู่ของอาจารย์ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา  โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน ซึ่งประกอบด้วยดังนี้ 
        
 
 
 
 
 
 

จากตารางข้างต้นแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเห็นได้ว่าอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 – 2564 นั้นพบว่ามีความคงที่ ไม่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ออกระหว่างปีการศึกษา 
 

- ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

                
จากตารางข้างต้นแสดงความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมย้อนหลัง 3 ป ีตั้งแต่ปีการศึกษา 
2561 – 2563 พบว่าคะแนนภาพรวมทั้ง 3 ป ีมีแนวโน้มที่ดีขึ้น การด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเร่ือง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. ผศ.ดร.เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก ü ü ü 
2. ผศ.ดร.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล ü ü ü 
3. ผศ.ดร.ประชา พิจักขณา ü ü ü 
4. ผศ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ ü ü ü 
5. ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงศ์ ü ü ü 

รายการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.18 4.20 4.22 
2. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 4.17 4.18 4.20 
3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนและ

การวัดประเมินผล  
4.20 4.21 4.25 

รวมค่าเฉลี่ยทั้งสิ้น 4.18 4.20 4.22 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  4  คะแนน 
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รายการหลักฐานหมวดที่ 2 อาจารย์ 

รหัสหลักฐาน รายการ 
4.1 - 01 วาระและบันทึกการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวชิา 

4.1 - 02 รายชื่อโครงการความส าคัญของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

4.2 - 01 วารสารวิชาการและวิจัยงาน RMUTCON 2022 วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 

4.2 - 02 วารสารศิลป์ปริทัศน์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปพี.ศ. 2565 (มกราคม - มิถุนายน) 

4.2 - 03 สูจิบัตรการแสดงผลงานวิจัยและนววัตกรรม ภายใต้แผนงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพชุมชนและ
สมาชิกในชุมชนจังหวัดอุดรธานี “Startup Champions Model” สู่การยกระดับและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันเพื่อลดความเหลื่อมล้ าบนฐานในการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม วันที่ 23 
- 25 มีนาคม 2565 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี 

4.3 - 01 เอกสารประเมินความพึงพอใจของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรตอ่การบริหารหลักสูตร 
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1. ข้อมูลนักศึกษา (ปีการศึกษาที่รับเข้า 2560  ถึงปีการศึกษาที่ต้องรายงาน 2564) 

ปีการศึกษาที่รบัเขา้ 

จ านวน นักศึกษา จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)ในแต่ละปี
การศึกษา 

จ านวนที่ลาออก
และคัดชื่อออก

สะสม 
(2) 

ร้อยละการคงอยู่ของ

นักศึกษา 
(1)- (2)/ (1) X 100 แผน รับจริง 2560 2561 2562 2563 2564 

รุ่นปีการศึกษา 2561 105 47  40 35 33 33 14 70.21 

รุ่นปีการศึกษา 2562 105 65   63 57 54 11 83.08 

รุ่นปีการศึกษา 2563 45 40    34 32 8 80.00 

รุ่นปีการศึกษา 2564 105 53     39 14 73.58 

 
จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าตามแผน (ตาม มคอ. 2 ของปีที่ประเมนิ) : 53 คน 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา :  

1) สถานะลาออก เนื่องจากขอย้ายสถาบนัการศึกษา คณะ และสาขาวิชา 
2) สถานะถูกถอนชื่อ เนื่องจากขาดการติดต่อหรือไม่ประสงค์ศึกษาต่อและไม่ด าเนนิการลาออก 
3) สถานะพ้นสภาพ เนื่องจากมีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ก าหนด (Retry) 

 
2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา - ตามระยะเวลาของหลักสูตร 

ปีการศึกษาที่รบัเขา้ 
 

จ านวน 
นักศึกษา
รับเขา้ 

2561 2562 2563 2564 
จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

ร้อยละ 
จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

ร้อยละ 
จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

ร้อยละ 
จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

ร้อยละ 

รุ่นปีการศึกษา 2558 122 82 67.21 - - - - - - 

รุ่นปีการศึกษา 2559 103 - - 63 61.17 - - - - 

รุ่นปีการศึกษา 2560 103 - - - - 45 43.69 - - 

รุ่นปีการศึกษา 2561 47 - - - - - - - - 
 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา :  
1) นักศึกษาติด F ในรายวิชาต่อเนือ่ง ท าให้ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ได้ 
2) นักศึกษาถอนรายวิชาศิลปนิพนธ์ เนื่องด้วยปัจจัยปัญหาตา่งๆ ของนักศึกษา 

 
 
 
 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑติ  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.1) 
(กระบวนการ) 

1) การรับนักศึกษา  
ในปีการศึกษา 2563 ทางคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ทบทวนกระบวนการระบบกลไก

รับนักศึกษาที่ผ่านมาและในปีการศึกษา 2563 ได้ด าเนินงานระบบและกลไกการรับนักศึกษาด้วยระบบ 
“TCAS” หรือ Thai University Center Admission System ประกอบด้วย 5 รอบการรับสมัคร ดังนี้ 

รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
รอบที่ 2 การรับตรง 
รอบที่ 3 การรับแบบโควตา ที่มีการสอบสัมภาษณ์ 
รอบที่ 4 รับแบบ Admissions ส าหรับนักเรียนทั่วไป 
คณะกรรมการหลักสูตรได้ปรับกระบวนการท างานเพื่อน ามาใช้ในปีการศึกษา 2563 โดยมี

ขั้นตอนดังนี้ 
1.1 สาขาวิชาจัดประชุมวางแผนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2564 รับจ านวน 105 คน 
1.2 ฝ่ายวิชาการและวิจัย รวบรวมและตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา

เห็นชอบและส่งแผนการรับนักศึกษา เสนอต่อที่ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและอนุมัติ และ
จัดท าประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ 

1.3 ฝ่ายแนะแนวและสาขาวิชา ด าเนินการประชาสัมพันธ์แนะน าหลักสูตรตลอดปีการศึกษา ตาม
แผนการแนะแนว 

1.4 สาขาวิชาด าเนินการคัดเลือกอาจารย์เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินกา รสอบ
สัมภาษณ์ ต่อทางคณะฯ และมหาวิทยาลัยแต่งตั้งค าสั่ง 

1.5 แต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ด าเนินการ จ านวน 3 คน ต่อการสอบในแต่ละรอบการสมัคร 
และพิจารณาตัดสินผลการสอบสัมภาษณ์ต่อทางมหาวิทยาลัย 

1.6 มหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ การรายงานตัวและช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน ตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ตามล าดับ 
2) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

จากผลจากการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 มีจ านวนนักศึกษารายงานตัวและขึ้น
ทะเบียน จ านวน 53 คน  ซึ่งมีจ านวนน้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้และทางสาขาวิชาจึงมีการเตรียมความพร้อม 
ก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ ดังนี้ 

1. กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และนักศึกษาอาชีวะ 
ระดับ ปวช. ทั้งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยใช้ลักษณะการจัดกิจกรรมแบบเข้าไปพบประแนะแนว
การเรียนในสาขาตามห้องเรียนต่างๆในโรงเรียนมัธยม  

2. กิจกรรมการปรับพื้นฐานการออกแบบสร้างเสริมความสัมพันธ์ผ่านระบบดิจิตอล ระหว่างวันที่ 
12 มิถุนายน 2564 

3.  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง (ย่อยคณะ) เพื่อเป็นการชี้แจงรายละเอียด 
เกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะให้กับนักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองได้เข้าใจในการเรียนการสอน และ
การบริหารกิจกรรมของนักศึกษา  
การประเมินกระบวนการ 

จากการด าเนินงานทั้ง 3 กระบวนการ นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก ได้รับการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาทั้งในด้านการปรับตัวการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษาและการปรับพื้นฐานด้านการ
ออกแบบ ทักษะพื้นฐานการวาดเขียนสามารถน าไปปรับใช้ในด้านการเรียนและการท างาน 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 

การปรับปรุงกระบวนการ 
ด้วยการด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้แก่นักศึกษาในหลักสูตร 2564 ท าได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ นักศึกษามีความพร้อมที่จะศึกษาต่อ และปรับตัวในการเรียนรู้ได้อย่างสมดุล เหมาะสม 
แต่ด้วยจ านวนนักศึกษาที่ไม่ตามเป้าหมายในปีการศึกษา 2564 ท าให้ต้องปรับปรุงกระบวนการโดย
ขั้นตอนดังนี้ 

1. วางแผนล่วงหน้า จัดประชุมการจัดโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ให้อาจารย์มี
ส่วนช่วยในโครงการเพิ่มความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพ 

2. ในกิจกรรมการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ เปิดโอกาสส าหรับนักเรียนในระดับหรือวุฒิการศึกษาที่
หลากหลาย เช่น นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เป็นต้น เพื่อสร้างแรงจูงใจ สร้างบรรยากาศของ
การศึกษาในรัว้มหาวิทยาลัย ให้เกิดความมั่นใจ  

 

ผลการประเมินตนเอง  : 3 คะแนน 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.2) 
(กระบวนการ) 

1) การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ในปีการศึกษา 2564 ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว

แก่นักศึกษาโดยมีการจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งด้านวิชาการ ระเบียบวินัย
ความประพฤติ และการใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัยและคณะฯ โดยมี 

1. คู่มือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
2. แผนงานและโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3. ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์ทีป่รึกษา 
4. ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการดูแลส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 
- อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้การดแูลนักศึกษา โดย 

1. การก าหนดงานอาจารยท์ี่ปรึกษา 
2. การก าหนดชั่วโมงการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาในตารางเรียน 
3. การบันทึกการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา 
4. การจัดห้องให้ค าปรึกษา 

- การแนะน าการลงทะเบียนเรียน โดยค านึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของ 
นักศึกษา โดย 

1. ส ารวจรายวชิาเลือกเสรีให้นักศึกษา 
2. การเพิ่ม-ถอนรายวิชา 
3. นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับฟังค าแนะน าก่อนลงทะเบียนเรียนในแตล่ะภาค

การศึกษา 
 - การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอน
เพื่อการพัฒนานักศึกษา โดย 

1. อาจารย์จัดท าข้อมูลนักศึกษาในที่ปรึกษา 
2. จัดประชุมหรือเวทีให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ปกครอง นักศึกษา 

และสาขาวิชา 
- อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความ

ช่วยเหลือ ด้านอ่ืน ๆ โดย 
1. การจัดการเรียนสอนเสริมเพิ่มเติมในช่วงปิดภาคการศึกษา 
2. การให้ความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ เช่น การหารายได้ระหว่างเรียน การให้ทุนการศึกษา 

- ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหวา่งนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา โดย 
1. สื่อสังคม  
2. การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์นักศึกษาและผูป้กครองการ 
3. ติดต่อผ่านช่องทางสื่อโซเซียล อาทิ เฟสบุคและไลน์ 
4. ระบบทะเบียนนักศึกษา http://reg.rmutp.ac.th 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ด าเนินเสนอรายชื่ออาจารย์ทีป่รึกษาของแต่ละชั้นปี จ านวน 7 

คน ประกอบด้วย 
1. อ.สุนทร บินกาซาน ี อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่น ปอผ.64/1 
2. ผศ.ดร.เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่น ปอผ.64/2 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
3. ผศ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ ์ อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่น ปอผ.63 
4. ผศ.ดร.ประชา พิจักขณา อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่น ปอผ.62/1 
5. อ.พิมพ์จุฑา พิกุลทอง  อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่น ปอผ.62/2 
6. อ.อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่น ปอผ.63/1 
7. ผศ.ดร.อาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่น ปอผ.63/2 

ตารางการปฏิบัตหิน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในรายวิชาโฮมรูม ปีการศึกษา 1/2564 
รุ่น อาจารย์ที่ปรึกษา เวลา ห้อง 

ปอผ.64/1 อ.สุนทร บินกาซาน ี พุธ 16.00 - 17.00 น. 4503 
ปอผ.64/2 ผศ.ดร.เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก          พุธ 17.00 - 18.00 น. 4503 
ปอผ.63/1 ผศ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์          พุธ 10.00 - 11.00 น. 4502 
ปอผ.62/1 ผศ.ดร.ประชา พิจักขณา               ศุกร์ 8.00 - 9.00 น. 4501 
ปอผ.61/2 อ.พิมพ์จุฑา พิกุลทอง อังคาร 8.00 - 9.00 น. 4505 
ปอผ.63/1 อ.อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน นักศึกษาสหกิจศึกษา - 
ปอผ.63/2 ผศ.ดร.อาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล         นักศึกษาสหกิจศึกษา - 

 
ตารางการปฏิบัตหิน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในรายวิชาโฮมรูม ปีการศึกษา 2/2564 

รุ่น อาจารย์ที่ปรึกษา เวลา ห้อง 

ปอผ.64/1 อ.สุนทร บินกาซาน ี ศุกร์ 8.00 – 9.00 น. 4401 
ปอผ.64/2 ผศ.ดร.เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก          จันทร์ 8.00 – 9.00 น. 4401 
ปอผ.63/1 ผศ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์          พุธ 8.00 – 9.00 น. 4501 
ปอผ.62/1 ผศ.ดร.ประชา พิจักขณา               จันทร์ 8.00 – 9.00 น. 4505 
ปอผ.61/2 อ.พิมพ์จุฑา พิกุลทอง อังคาร 11.00 - 12.00 น. 4505 
ปอผ.63/1 อ.อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน จันทร์ 12.00 – 13.00 น. 4502 
ปอผ.63/2 ผศ.ดร.อาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล         จันทร์ 8.00 – 9.00 น. 4502 

 

การประเมินกระบวนการ 
ในปีการศึกษา 2564 การควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการแนะแนวแก่นักศึกษาใน

การดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ผลที่เกิดขึ้นคือ นักศึกษาทุกชั้นปีมีโอกาสและช่องการเข้าถึงอาจารย์ที่
ปรึกษาได้ง่ายท าให้นักศึกษาได้รับข้อมูลข้าวสารได้รวดเร็วและทั่วถึง รวมถึงในสาขามีการใช้สื่อโซเชียล
ช่วยในการประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง 
การปรับปรุงกระบวนการ 

ในปีการศึกษา 2564 การควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการแนะแนวแก่นักศึกษาใน
การดูแลภาคการเรียน 1/2564 และ 2/2564 โดยอาจารย์ที่ปรึกษา ผลที่เกิดขึ้นคือ นักศึกษาทุกชั้นปีมี
โอกาสและช่องการเข้าถึงอาจารย์ที่ปรึกษาได้ง่ายท าให้นักศึกษาได้รับข้อมูลข้าวสารได้รวดเร็วและทั่วถึง 
รวมถึงในสาขามีการใช้สื่อโซเชียลช่วยในการประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้หลักสูตรมีการด าเนินงาน
ตามขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
1. พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
2. ชี้แจงถึงแนวทางการควบคุมและการให้ค าปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา ในการประชุมปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ 
3. ด าเนินการให้ค าปรึกษาตามแนวทางนโยบายของทางมหาวิทยาลัย 

2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับการ

เสริมสร้างทักษะของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และได้ด าเนินการ ดังนี้โดยมีการวางระบบกลไกการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 

1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
2. ทักษะชีวิตและการท างาน 
3. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ด าเนินการพัฒนานักศึกษาตามระบบกลไกการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

กิจกรรมการปรับพื้นฐานการออกแบบสร้างเสริมความสัมพันธ์ผ่านระบบดิจิตอล ระหว่างวันที่ 
12 มิถุนายน  2564 เป็นการปรับพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชาที่เข้ามาใหม่โดยกิจกรรม
จะเน้นการติวพื้นฐานทางด้านการออกแบบ การวาดภาพ การลงสีและแนะน าการใช้ชีวิตความเป็นอยู่
ในคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

2. ทักษะชีวิตและการท างาน 

2.1 งานนิทรรศการแสดงผลงานการออกปฏิบัติการสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
เป็นการรวบรวมผลงานนักศึกษาของคณะที่ได้ออกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการต่างๆ และใช้โครงการ
นี้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้เรื่องต่างๆ จากสถานประกอบการใน 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

2.2 โครงการประกวดออกแบบชุดกีฬา มทร.พระนคร RMUTP Sportswear Design 
Contest หัวข้อ “ก้าวสู่อัตลักษณ์ มทร.พระนคร: RMUTP Identity Next Step” วันที่ 30 กันยายน 
2564 โดย นายสุเมธี อินทมานและนายนพรัตน์ พูลอนันท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

3. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
3.1 กิจกรรมการปรับพื้นฐานการออกแบบสร้างเสริมความสัมพันธ์ผ่านระบบดิจิตอล ระหว่าง

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เป็นการปรับพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชาที่เข้ามาใหม่โดยกิจกรรม
จะเน้นการติวพื้นฐานทางด้านการออกแบบ การวาดภาพ การลงสีและแนะน าการใช้ชีวิตความเป็นอยู่
ในคณะฯ และมหาวิทยาลัยโดยการใช้สื่อสารสนเทศออนไลน์มาใช้ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 

3.2 งานนิทรรศการแสดงผลงานการออกปฏิบัติการสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
แบบออนไลน์ เป็นการรวบรวมผลงานนักศึกษาของคณะที่ได้ออกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการต่างๆ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
และใช้โครงการนี้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้เรื่องต่างๆ จากสถาน
ประกอบการใน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  
ประเมินกระบวนการ 

ในปีการศึกษา 2564 ทางหลักสูตรฯ ได้จัดโครงการของการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ทุกทักษะการเรียนรู ้ทุกโครงการมีการประชุมสรุปกิจกรรม
โครงการที่ได้ด าเนินกิจกรรมแล้วเสร็จและมีการประเมินความพึงพอใจต่อผู้ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อที่จะ
ไปปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

ทางหลักสูตรฯ ได้น าผลสรุปจากการประชุมหารือและผลจากการประเมินความพึงพอใจพบว่า 
สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ในปัจจุบันส่งผลให้การจัดกิจกรรมภายนอกสถานที่ต่างๆ มีความล าบาก
มากยิ่งขึ้น ความปลอดภัยของการชุมนุมและร่วมกิจกรรมต่างๆ จึงส่งผลท าให้ต้องปรับวิธีการด าเนินงาน
ใหม่เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการและการพัฒนาให้ดีขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  3  คะแนน 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.3) 
(ผลลัพธ์) 

1) อัตราการคงอยู่  
ในปีการศึกษา 2564 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาที่ลงทะเบยีน

และเข้าชั้นเรียนตามเกณฑ์ระยะเวลาที่ก าหนดโดยมีรายละเอียดดังตารางดังนี้ 

 
จากตารางพบวา่อัตราการคงอยูข่องนักศึกษามีแนวโน้มลดลง 
- รุ่นปีการศึกษา 2561 ปัจจุบนัคงเหลือ 33 คน จาก 47 คน คิดเป็นร้อยละ 70.21 
- รุ่นปีการศึกษา 2562 ปัจจุบนัคงเหลือ 54 คน จาก 65 คน คิดเป็นร้อยละ 83.08 
- รุ่นปีการศึกษา 2563 ปัจจุบนัคงเหลือ 32 คน จาก 40 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 
- รุ่นปีการศึกษา 2564 ปัจจุบนัคงเหลือ 39 คน จาก 53 คน คิดเป็นร้อยละ 73.58 

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา: 
1) สถานะลาออก เนื่องจากขอย้ายสถาบันการศึกษา คณะ และสาขาวิชา 
2) สถานะถูกถอนชื่อ เนื่องจากขาดการติดต่อหรือไม่ประสงค์ศึกษาต่อและไม่ด าเนินการลาออก 
3) สถานะพ้นสภาพ เนื่องจากมีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ก าหนด (Retry) 
4) การปรับตัวของนักศึกษาด้วยระบบการศึกษาแบบอุดมศึกษา อาจมีรายวิชาพื้นฐานบังคับที่

นักศึกษาไม่ถนัดและไม่เข้าใจ เกิดความยากง่ายแตกต่างกัน 
 

แนวทางการแก้ปัญหา 
1. กิจกรรมการปรับพื้นฐานการออกแบบสร้างเสริมความสัมพันธ์ผ่านระบบดิจิตอล เป็นการปรับ

พื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้ามาใหม่โดยกิจกรรมจะเน้นการติวพื้นฐานทางด้านการออกแบบ 
การวาดภาพ การลงสีและแนะน าการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในคณะฯ 

2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา (ย่อยคณะ) เพื่อเป็นการชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของคณะให้กับนักศึกษาใหม่ได้เข้าใจในการเรียนการสอน และการบริหารกิจกรรมของนักศึกษา 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละชั้นปีคอยดูแล ให้ค าแนะน าและตอบข้อสงสัยต่างๆ กับนักศึกษา
ทุกชั้นปี ในวิชาโฮมรูมแต่ละสัปดาห์ 

4. อาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรฯ ให้ค าแนะน านอกชั่วโมงเรียนของวิชาที่ตนเองสอนและเปิด
โอกาสให้นักศึกษาซักถามได้ในช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Line เป็นต้น   
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2) การส าเร็จการศึกษา   

 
จากตารางพบวา่การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาสรุปได้ว่า 
รุ่นปีการศึกษา 2558 ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 จ านวน 82 คน จากจ านวนรับเข้า 

122 คน คิดเป็นร้อยละ 67.21 
รุ่นปีการศึกษา 2559 ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 จ านวน 63 คน จากจ านวนรับเข้า 

103 คน คิดเป็นร้อยละ 61.17 
รุ่นปีการศึกษา 2560 ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 จ านวน 45 คน จากจ านวนรับเข้า 

103 คน คิดเป็นร้อยละ 43.69 
รุ่นปีการศึกษา 2561 ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

 

3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  
ล าดับ ประเด็น ผลการ

ประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 

ผลการ
ประเมิน 

ปีการศึกษา 
2563 

ผลการ
ประเมิน 

ปีการศึกษา 
2564 

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการเรียนรู้   
1. ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ฯ 3.25 4.34 4.35 
2.  มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และ

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.50 4.41 4.51 

3. เทคโนโลยทีี่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนเหมาะสมกับยุคสมัย 

3.00 4.55 4.47 

4. การจัดพื้นที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษา
และอาจารยไ์ด้พบปะฯ 

3.25 4.42 4.45 

5. มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

3.50 4.53 4.57 

ค่าเฉลี่ยผลประเมินด้านสิ่งสนบัสนุนการเรียน
การเรียนรู้ 

3.30 4.45 4.47 

ด้านการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา   
1. มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถส่ง

ข้อร้องเรียนต่างๆ 
3.50 4.50 4.52 
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2. มีการชี้แจงเกี่ยวกับค าร้องเรียนของ
นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษารับทราบ 

3.50 4.57 4.58 

3. มีการด าเนินงานตามค าร้องเรียนของ
นักศึกษาในกรณีที่สามารถด าเนนิการได้ 

3.50 4.55 4.48 

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความ
คิดเห็นและชี้แจงเหตุผลที่มีการร้องเรียน
เกิดขึ้น 

3.75 4.42 4.56 

5. มีการตรวจสอบข้อร้องเรียนของนักศึกษา
อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 

3.25 4.57 4.49 

ค่าเฉลี่ยผลประเมินด้านการจดัการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา 

3.50 4.52 4.53 

ค่าเฉลี่ยผลประเมินภาพรวม 3.40 4.49 4.50 

จากตารางสรุปความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาพบว่าด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนการเรียนรู้ค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมาก ด้านการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาค่าเฉลี่ย 4.53 
อยู่ในระดับมากที่สุด ภาพรวมค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมาก 
 

ผลการจัดการข้อร้องเรียน 
ประเด็นการร้องเรียน การด าเนินการจัดการ 

1. ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ฯ อยู่ในระหว่างการปรับปรุงและขยายพื้นที่ให้กับ
ห้องปฏิบัติการอาคาร 6 ชั้นที่ 3 เพื่อที่จะยกระดับ
การเรียนการสอนได้มากข้ึน 

2. การจัดพื้นที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษา 
3. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

เหมาะสมกับยุคสมัย 
 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  3  คะแนน 
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3. รายงานผลการด าเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ 2.1)  

มีจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 45 คน โดยมีบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต (ไม่นับบัณฑิตที่มีอาชีพ
อิสระ) จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิต 6 ด้าน 
เท่ากับ 4.27 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ใช้ข้อมูลจากระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต http://job.rmutp.ac.th/ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ผลรวมของค่า
คะแนนที่ได้จากการ

ประเมิน 
ค่าเฉลี่ยคะแนน

ประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) จ านวนบัณฑิตที่

ได้รับการประเมิน 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 332 4.43 

15x5 
2. ด้านความรู้ 315 4.20 

15x5 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 311 4.15 

15x5 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 338 4.51 

15x5 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
303 4.04 
15x5 

6. ด้านทักษะพิสัย 323 4.31 
15x5 

ผลการประเมินตนเอง : ค่าเฉลี่ยคะแนนผลประเมิน 6 ด้าน 
1,922 

4.27 คะแนน 
15x30 

 
 

การวิเคราะห์ผลที่ได ้
จากจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด 45 คน ได้รับความพึงพอใจโดยผู้ใช้บัณฑิตแบ่งเป็น 

6 ด้าน โดยเรียงล าดับจากผลคะแนนมากที่สุด ดังนี้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ได้ค่าเฉลี่ย

คะแนนประเมินที่ 4.51 อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ต่อมาคือด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินที่ 4.43 อยู่ในเกณฑ์

มากที่สุด ต่อมาคือด้านทักษะพิสัย ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินที่ 4.31 อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ต่อมาคือด้านความรู้ ได้ค่าเฉลี่ย

คะแนนประเมินที่ 4.20 อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ต่อมาคือด้านทักษะทางปัญญา ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินที่ 4.15 อยู่ในเกณฑ์
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มากที่สุด และสุดท้ายด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ค่าเฉลี่ยคะแนน
ประเมินที่ 4.04 อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ภาพรวมคะแนนประเมินอยู่ที่ 4.27 อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด 
 
4. รายงานผลการด าเนินงาน ภาวะการมีงานท าของบัณฑติภายในเวลา 1 ปี (ตัวบ่งชี้ 2.2) 

ใช้ข้อมูลจากระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต http://job.rmutp.ac.th 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 

1. จ านวนบัณฑิตทั้งหมด 45 100 
2. จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า

ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
35 77.78 

3. จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา (ไมน่ับรวมผูป้ระกอบอาชีพอิสระ) 

20 57.14 

- ตรงสาขาที่เรียน 13 65 

- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 7 35 
4. จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 8 22.86 
5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศกึษา - - 
6. จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 1 2.86 
7. จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่อุปสมบท - - 
8. จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร - - 
9. จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองทีมีรายไดป้ระจ า

อยู่แล้ว 
- - 

วิธีค านวณ  
(3+4) 

X 100 
= ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสสระภายใน 1 ปี (2-5-6-7-8-9)  

 
82.35 

82.35 
X 5 

100 
ผลการประเมินตนเอง (ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100)  :  4.12  คะแนน 

 

รายการหลักฐานหมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

รหัสหลักฐาน รายการ 
3.2 - 01 ตารางสอนและอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 1/2564 และ 2/2564 

3.3 - 01 สถิติอัตราการคงอยู่นักศึกษา (ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 
3.3 - 02 สถิติการส าเร็จการศึกษา (ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  
3.3 – 03 แบบประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

2.1 - 01 ระบบภาวะการมีงานท าของบณัฑิต (ความพงึพอใจนายจ้าง) http://job.rmutp.ac.th 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
2.2 - 01 ระบบภาวะการมีงานท าของบณัฑิต (รายงานข้อมูลพืน้ฐาน) http://job.rmutp.ac.th 
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1. สรุปข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับท่ี รหัส-ช่ือวิชา 
ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I S U 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
1 09-212-304 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4 - - - - - - - 100 - - - 1 - 
2 09-213-401 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
- - - - - - - - - 100 - 7 7 

3 AD2011103 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ 51.06 12.77 4.26 8.51 10.64 - - 12.77 - - - 47 41 
4 AD2011104 เทคนิคการวาดเส้น 45.65 17.39 2.17 15.22 - - 2.17 15.22 - - - 45 38 
5 AD2011105 การเขียนแบบอุตสาหกรรม 61.70 6.38 8.51 4.26 - - 2.13 14.89 - - - 46 39 
6 AD2011207 การท าหุ่นจ าลอง 9.38 25.00 37.50 15.63 6.25 3.13 - 3.13 - - - 32 31 
7 AD2011208 การปฏิบัติการโรงงาน 40.63 37,50 12.50 3.13 - - 6.25 - - - - 32 32 
8 AD2012101 ทฤษฏีการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
23.40 12.77 34.04 

6.38 6.38 - 2.13 12.77 2.13 - - 
46 39 

9 AD2012203 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2 79.41 5.88 8.82 2.94 2.94 - - - - - - 34 34 
10 AD2012207 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 1 28.13 40.63 25.00 3.13 - 3.13 - - - - - 32 32 
11 AD2012209 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและผลิต 

1 
84.38 9.38 3.13 - 3.13 - - - - - - 32 32 

12 AD2012305 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4 50.98 29.41 7.84 1.96 1.96 - - - - - - 51 51 

13 AD2013301 การออกแบบเซรามิก 75.47 7.55 7.55 - 1.89 1.89 1.89 3.77 - - - 53 51 
14 AD2013302 การออกแบบเครื่องเรือน 64.15 20.75 7.55 1.89 - - 1.89 3.77 - - - 53 51 
15 AD2013304 การออกแบบรองเท้า  73.58 16.98 5.66 - - - 3.77 - - - - 53 53 
16 AD2013409 สหกิจศึกษาทางการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
- - - - - - - - - 100 - 100 100 

17 AD2021101 การยศาสตร์สาหรับงานออกแบบ 55.32 14.89 12.77 2.13 - - 12.77 - 2.13 - - 46 39 
18 AD2021103 องค์ประกอบศิลป ์ 67.39 8.70 4.35 2.17 - 4.35 - 13.04 - - - 46 40 
19 AD2021302 สถิติสาหรับงานออกแบบ 90.57 5.66 - - - - - 3.77 - - - 53 51 

หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายงาน / ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการ
สอนในหลักสูตร ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
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2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกต ิ
รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกต ิ มาตรการแก้ไข 

- - - - - - 
 

3. รายวิชาที่ไม่ได้เปดิสอนในปกีารศึกษา  
รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา สาเหตุที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

- - - - 
 

4. รายวิชาที่สอนเน้ือหาไม่ครบในปีการศึกษา 
รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไมไ่ด้สอน วิธีแก้ไข 

- - - - - 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับท่ี รหัส-ช่ือวิชา 
ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I S U 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
1 09112412 ศิลปนิพนธ์  - - - - - - - 50.00 50.00 - - 2 0 
2 AD2011106 เทคนิคการระบายสีเพื่องานออกแบบ  30.77 20.51 17.95 7.69 7.69 7.69 - 5.13 - - - 38 37 
3 AD2011201 ทฤษฎีสีเพื่องานออกแบบ 30.30 30.30 24.24 12.12 - - - 3.03 - - - 33 32 
4 AD2011202 สุนทรียศาสตร์กับวิทยาศาสตร์  84.85 3.03 6.06 3.03 - - - 3.03 - - - 33 32 
5 AD2012102 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม1  23.68 18.42 15.79 21.05 5.26 5.26 2.63 7.89 - - - 38 35 
6 AD2012204 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3 58.82 23.53 - 5.88 2.94 - 8.82 - - - - 34 34 
7 AD2012208 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 2 79.41 - 8.82 2.94 2.94 2.94 2.94 - - - - 34 34 
8 AD2012210 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบและผลิต 2  81.82 6.06 3.03 - - - 3.03 6.06 - - - 33 31 

9 AD2012306 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม5  52.00 14.00 12.00 10.00 8.00 2.00 - 2.00 - - - 50 49 
10 AD2012311 สัมมนาการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
100 - - - - 

- - - - - - 
52 52 

11 AD2012312 การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

13.21 15.09 26.42 32.08 11.32 
- - 

1.89 
- - - 

53 52 

12 AD2012313 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  51.92 9.62 5.77 5.77 11.54 15.38 - - - - - 52 52 
13 AD2012414 ศิลปนิพนธ ์ 40.63 - - - - - - - 59.38 - - 19 13 
14 AD2013303 การออกแบบยานยนต์  58.49 7.55 16.98 9.43 1.89 - 1.89 3.77 - - - 53 51 
15 AD2013407 การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ  51.52 18.18 18.18 - 6.06 3.03 3.03 - - - - 33 33 
16 AD2021104 พ้ืนฐานการออกแบบ 57.50 5.00 10.00 10.00 7.50 - 7.50 2.50 - - - 40 39 
17 AD2021105 ดิจิทัลอาร์ต 7.69 30.77 43.59 12.82 2.56 2.56 - - - - - 39 39 
18 AD2023405 พฤติกรรมผ้ืบริโภคเพื่อการออกแบบ  37.14 22.86 8.57 8.57 2.86 5.71 11.43 2.86 - - - 35 34 
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5. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนในปีที่รายงาน  และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
ล าดับที ่ รหัส ชื่อรายวิชา ภาค

การศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
1 09-212-304 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4 1/2563   - 
2 09-213-401 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
1/2563   - 

3 AD2011103 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ 1/2563   - 
4 AD2011104 เทคนิคการวาดเสน้ 1/2563   - 
5 AD2011105 การเขียนแบบอตุสาหกรรม 1/2563   - 
6 AD2011207 การท าหุ่นจ าลอง 1/2563   - 
7 AD2011208 การปฏิบัติการโรงงาน 1/2563   - 
8 AD2012101 ทฤษฏีการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
1/2563   - 

9 AD2012203 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2 1/2563   - 
10 AD2012207 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 1 1/2563   - 
11 AD2012209 คอมพิวเตอร์เพือ่การออกแบบและผลิต 1 1/2563   - 
12 AD2012305 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4 1/2563   - 
13 AD2013301 การออกแบบเซรามิก 1/2563   - 
14 AD2013302 การออกแบบเครื่องเรอืน 1/2563   - 
15 AD2013304 การออกแบบรองเท้า  1/2563   - 
16 AD2013409 สหกิจศึกษาทางการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
1/2563   - 

17 AD2021101 การยศาสตรส์าหรับงานออกแบบ 1/2563   - 
18 AD2021103 องค์ประกอบศิลป์ 1/2563   - 
19 AD2021302 สถิติสาหรับงานออกแบบ 1/2563   - 
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ล าดับที ่ รหัส ชื่อรายวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
ม ี ไม่มี 

1 09112412 ศิลปนิพนธ์  2/2563   - 
2 AD2011106 เทคนิคการระบายสีเพือ่งานออกแบบ  2/2563   - 
3 AD2011201 ทฤษฎีสีเพือ่งานออกแบบ 2/2563   - 
4 AD2011202 สุนทรียศาสตรก์ับวิทยาศาสตร์  2/2563   - 
5 AD2012102 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม1  2/2563   - 
6 AD2012204 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3 2/2563   - 
7 AD2012208 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 2 2/2563   - 
8 AD2012210 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบและผลิต 2  2/2563   - 
9 AD2012306 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม5  2/2563   - 
10 AD2012311 สัมมนาการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
2/2563   - 

11 AD2012312 การวจิัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  2/2563   - 
12 AD2012313 การเตรียมความพรอ้มสหกิจศกึษา  2/2563   - 
13 AD2012414 ศิลปนิพนธ ์ 2/2563   - 
14 AD2013303 การออกแบบยานยนต์  2/2563   - 
15 AD2013407 การจดัแสดงสนิค้าและนทิรรศการ  2/2563   - 
16 AD2021104 พ้ืนฐานการออกแบบ 2/2563   - 
17 AD2021105 ดิจิทัลอาร์ต 2/2563   - 
18 AD2023405 พฤติกรรมผ้ืบริโภคเพือ่การออกแบบ  2/2563   - 

 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยภาพรวม 
การประเมินการสอนโดยคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ซึ่งส่วนใหญ่อยูในระดับที่ดี โดยมีวิธีการไขว้กันตรวจสอบโดย

สอบถามความคิดเห็นซึ่งกันและกันภายในสาขาวิชาฯ โดยมีข้อเสนอแนะมากที่สุดคือสถานะการณ์โรคระบาด (โควิด 19) ซึ่ง
ส่งผลให้ต้องปรับการเรียนการสอนและต้องแก้ไขเหตุการณ์หยุดการสอนในห้องเรียนเฉพาะหน้า โดยการวางแผนการเรียน
การสอนออนไลน์เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้สอนและนักศึกษา 
 

6. ประสิทธผิลของกลยุทธ์การสอน  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม - - 
ความรู ้ - - 
ทักษะทางปัญญา - - 
ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคลและความ
รับผิดชอบ 

- - 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- - 
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7. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี   ❑ ไม่มี   
จ านวนอาจารย์ใหม่  (ไม่ม)ี   
จ านวนอาจารยท์ี่เข้าร่วมปฐมนิเทศ  (ไม่มี)   

 

8. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวนที่เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน 

ผศ.ดร.เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก 
1. การเขียนบทความวิจยัและ

บทความวชิาการ 
2. ฝึกทักษะการท าหุ่นจ าลองอาหาร 

5 - - เพื่อน ามาใชป้ระกอบกับการเรียนการสอน
และงานวิจัยในหลักสูตรสาขาวชิาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ผศ.ดร.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล 
1. โครงการการสร้างผู้เชี่ยวชาญ

ด้านดิจทิัลอาร์ตส์ รุน่ 3 หัวข้อ
Character Licensing (Art Toy) 
คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวทิยาลัย
ศรีปทุม ระหว่าง เดือนกันยายน-
ธันวาคม 2564 เรียนทุกวัน
อาทิตย์ 9.00-16.00 น. 

2. การพัฒนางานวิจัยเพื่อต่อยอด
เชิงพาณชิย์ จัดโดย บพท. วนัที ่
23-24 พฤศจิกายน 2564 9.00-
16.00 น. 

ผศ.ดร.สาธติ เหล่าวัฒนพงษ ์
การอบรมการส่งเอกสารระบบ
อิเล็คโทรนิค คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวนที่เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน 

ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงศ ์
1. โครงการ “เขียนบทความวิจยั

อย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์”วนัที่ 
1 มีนาคม 2564 ส านักบริหาร
งานวิจยั นวัตกรรมสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2. โครงการการใช้งานโปรแกรม 
SPSS รุ่น 2 วันที่ 21 มกราคม 
2564 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

3. โครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ 
คร้ังที่ 1 การเขียนข้อเสนอการ
วิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนและการ
เขียนผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่
ส าหรับนักวิจัยหนา้ใหม่ วันที่ 25 
สิงหาคม 2564 ส านักวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 

   

ผศ.ดร.ประชา พิจักขณา 
1. การอบรมการส่งเอกสารระบบ

อิเล็คโทรนิค คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และ             
การออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนค 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
หลักสูตร Human Protection-
Standard Course วันที่ 31 
มีนาคม 2565 
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9. รายงานผลการด าเนินงาน คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งชี้ 5.1) 
(ปัจจัยน าเข้า) 

1 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสตูรและ 
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก โครงสร้างประชากรวัยเรียนลดลง การขยายโอกาส

ทางการศึกษา การแข่งขันทางด้านหลักสูตรและโรคโควิด 19 ที่ระบาดก าลังระบาดจ าเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรเชิงรุกที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต แนวคิดการพัฒนา
หลักสูตรอย่างยั่งยืนและสามารถปรับเปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการของสังคม ค่านิยม และรองรับการ
แข่งขันเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่อาศัยทุนสมองของมนุษย์เป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนา หลักสูตรจึง
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตหรือบุคลากรของชาติที่มีองค์ความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญวิชาชีพ สู่การปฏิบัติ
อย่างมืออาชีพ สามารถสอดแทรกเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมชาติของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีจิตส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยที่ดี  โดยมีวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรคือ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความช านาญทางเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีภาวะผู้น าและผู้ตามอย่าง
เหมาะสม 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
จากวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่กล่าวมาข้างต้น ในปีการศึกษา 2564 ยังคงใช้ผลการปรับ

หลักสูตรของเมื่อปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

• ปรับปรุงหลักสูตรใหม่
มาตรฐานตามที่ สกอ. 
ก าหนด 

• พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่ก าหนด 

• ติดตามประเมินผลหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

• เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
• รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

• ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการ ของบรรจุภณัฑ์ 
และการพิมพ์และการ
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

• ติดตามการเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผู้ประกอบการด้าน
บรรจุภัณฑ์และการพิมพ ์

• รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการ
ใช้บัณฑิตของสถานประกอบการ  

• ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้
ความสามารถในการ ท างานของบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี 
   ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ปีการศึกษา 2564                       

 

43 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรด าเนินการเสนอรายชื่อไปยังหน่วยงานเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร ดังนี้ 

กรรมการที่ปรึกษา 
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รองศาตราจารย์สุภัทราโกไศยกานนท์ ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองประธานกรรมการ 
3. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

นายมนตรี  รัตนวิจิตร กรรมการ 
4. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

นายธานี  สุคนธะชาต ิ กรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
1. รองศาสตราจารยบ์รรจงศักดิ์ พิมพ์ทอง ประธานกรรมการ 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไทย  พรเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

คณะมัณฑนศลิป์  มหาวทิยาลัยศิลปากร 
3. นายกวินพัฒน์  อมรบุลเศรษฐ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้จัดการแผนกออกแบบ บริษทัแอ๊ดด้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
1. ผ.ศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงศ ์ ประธานกรรมการ 
2. ผ.ศ.ดร.เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก รองประธานกรรมการ 
3. ผศ.ดร.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล กรรมการ   
4. ผ.ศ.ดร.ประชา พิจักขณา กรรมการ 
5. ผ.ศ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ ์ กรรมการและเลขานุการ 
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
1. สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบในการเสนอหลักสูตร ได้รับการอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร

ในการประชุมมหาวิทยาลัยคร้ังที่ 6/2561 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 
2. สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในการเสนอหลักสูตร ได้รับอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรใน

การประชุมมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 
3. ด าเนินการให้ สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 
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การประเมินกระบวนการ 

การประเมินกระบวนการของการออกแบบหลักสูตร พบว่าสามารถด าเนินการตามขั้นตอน
การออกแบบหลักสูตรได้ครบทุกประการ 
การปรับปรุงกระบวนการ  

การด าเนินการของหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2561 นั้น ด าเนินการไปค่อยข้างมีประสิทธิภาพ 
หากยังต้องมีการปรุบปรุงต่อไป เพื่อน าไปใช้ในกระบวนการออกแบบหลักสูตรในปี 2562 โดย
กระบวนการอาจมีขั้นตอนดังนี้ 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
2. การส ารวจความต้องการของผู้ศึกษา 
3. การจัดท าร่างหลักสูตร 
4. การด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร 
5. การน าเสนอต่อสภาวิชาการ 
6. การน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

2. การปรับปรุงหลกัสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
การผลิตบุคลากรทางสายวิชาชีพอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 

ประเภทงานออกแบบสร้างสรรค์ (Function Creation) การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จึงเปรียบเสมือนฟันเฟืองส่วนหนึ่งในการผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  
สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศประสบความส าเร็จด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ระบบกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
2. ติดตามการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของผู้ประกอบการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

หาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ คือ ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าวิชา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุง  ควรมีการเชิญตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต สถานประกอบการทางวิชาชีพ
เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใช้ในการปรับแผนการเรียนในหลักสูตร 

รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
1. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
Bachelor of Technology Program in 

Industrial Product Design 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

Bachelor of Technology Program in 
Industrial Product Design 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
2. โครงสร้าง

หลักสูตร 
หน่วยกิตรวม 138 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 32 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวม 130 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

3. วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และ
ความสามารถดา้นการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีการผลิต 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะทางเทคโนโลยี
และประยกุต์ใช้ในวิชาชีพการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้อย่างสร้างสรรค์
และมีประสิทธภิาพ 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะด้าน
ความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผิดชอบประสานงานกับ 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีจิตส านึกใน
จรรยาบรรณวิชาชีพคุณธรรมจรยิธรรม
และมีจิตสาธารณะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และ
ความสามารถดา้นการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีการผลิต 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะทางเทคโนโลยี
และประยกุต์ใช้ในวิชาชีพการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้อย่าง
สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะด้าน
ความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผิดชอบประสานงานกับ 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีจิตส านึกใน
จรรยาบรรณวิชาชีพคุณธรรมจรยิธรรม
และมีจิตสาธารณะ 

4. รายวิชาที่มีการ      
ปรับปรุง 

09-111-109 การยศาสตร์ (Ergonomics) 
 3(3-0-6) 
ค าอธิบายรายวชิา :ระบบโครงสร้างร่างกาย 
ของมนุษย์  ขนาดสัดส่วนมาตรฐาน ของ
มนุษย์  การท างานของกระดูกและกลา้มเน้ือ 
เพื่อการเคลื่อนไหว  ลักษณะและข้อจ ากัด ใน
การเคลื่อนไหวร่างกายมนุษย ์ การน าผลของ
การศึกษาเป็นพื้นฐาน เพื่อปรับปรุง งาน
ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน มนษุย์
และสิ่งแวดล้อม 

AD2021101 การยศาสตร์ ส าหรับงาน
ออกแบบ (Ergonomics for 
Design) 

 3(2-2-5) 
ค าอธิบายรายวชิา :ระบบโครงสร้างของ
ร่างกายมนุษย์  ขนาดสัดส่วนมาตรฐานของ
มนุษย์  การท างานของกระดูกและกลา้มเน้ือ 
เพื่อการเคลื่อนไหว  พฤติกรรม การใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ สภาพแวดล้อมสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์  การวัดขนาดสัดส่วนร่างกาย 
มนุษย์  การวิเคราะห์ข้อมูล  การน าข้อมูลไป
ใช้ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 09-111-102 องค์ประกอบศิลป์ 
(Composition of Arts) 

 (1-4-4) 
ค าอธิบายรายวชิา :ทัศนธาตุ  วธิีการจดัวาง
ให้เกิดเอกภาพ ดุลภาพ  ความขัดแย้ง 
ประสานกลมกลืน  จังหวะเพื่อน ามาใช้ในการ
ออกแบบทั้งทางด้านสองมิติ และสามมติิ 

AD2021106 องค์ประกอบศิลป์ 
(Composition of Arts) 

 2(0-4-2)  
ค าอธิบายรายวชิา :องค์ประกอบทางศิลปะ  
หลักการทางทัศนธาตุ  หลักการทางศิลปะ  
ความเป็นเอกภาพ  ขนาดและสัดส่วน  จุด
สนใจและการเน้น  ความสมดุล  ความ
กลมกลืน  ความขัดแย้ง  จังหวะและลีลา  
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วิธีการจัดวางภาพ ในงานออกแบบรูปทรง 2 
มิติและรูปทรง 3 มิติ 

 
 

รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 09-111-104 เทคนิคการวาดเส้น 

(Drawing Techniques) 
 3(1-4-4) 
ค าอธิบายรายวชิา :โครงสร้าง  สัดส่วน  
น้ าหนัก  แสงเงา  มิติ  ของรูปทรงธรรมชาติ  
และรูปทรงเรขาคณิต โดยการพัฒนาทกัษะ 
ในการร่างภาพ และการจัดวางภาพ 

AD2011107 เทคนิคการวาดเส้น
(DrawingTechniques) 

 3(1-4-4) 
ค าอธิบายรายวชิา :การร่างโครงสร้าง
รูปทรง  ปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิต
รูปทรงธรรมชาติรูปที่มนุษย์สร้างขึ้น  การจัด
วางระยะของภาพ  การก าหนดสัดส่วน  ค่า
น้ าหนักแสง-เงาภาพ 3 มิต ิ

 09-111-106 ดิจิทัลอาร์ต (Digital Arts) 
 3(1-4-4) 
ค าอธิบายรายวชิา :โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
ในการสร้างสรรค์ภาพ และบุคลิกภาพความ
เป็นไทย  การน าเสนอด้วยสื่อผสมในรูปแบบ
ภาพเคลื่อนไหว  และสือ่ปฎิสัมพันธ์  
ประกอบดว้ยภาพนิ่งสองมิติ  ภาพเคลื่อนไหว 
หลักการของศิลปะ การออกแบบ และ
เทคโนโลยี 

AD2021111 ดิจิทัลอาร์ต (Digital Arts) 
 3(0-6-3) 
ค าอธิบายรายวชิา :โปรแกรมคอมพวิเตอร์
ในการสร้างสรรค์ภาพลายเส้นส าหรับการ
ออกแบบ  การจัดการข้อมูลงานออกแบบ  
การผลิตงานออกแบบด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  การใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
ออกแบบ 

 09-212-101 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 1 (Industrial 
Product Design 1) 

 3(1-4-4) 
ค าอธิบายรายวชิา :ทฤษฎีและหลักการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมี
ส่วนประกอบระบบกลไกอยา่งง่ายของ
เครื่องใช้ส านักงานโดยค านึงถึงปัจจัยพืน้ฐาน
ของการออกแบบขนาดสัดส่วนประโยชน์ใช้
สอยหลักการยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์วัสดุ
และกรรมวิธกีารผลิต 

AD2022101 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 1 (Industrial 
Product Design 1) 

 3(0-6-3) 
ค าอธิบายรายวชิา :กระบวนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้านเครื่องใช้
ส านักงานปัจจยัพื้นฐานของการออกแบบ
ขนาดสัดส่วนพฤติกรรมของผู้ใช้งาน
ประโยชน์ใช้สอยหลักการยศาสตร์และ
สุนทรียศาสตร์วัสดุและกรรมวธิีการผลิต 

 09-112-304 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 4 (Industrial 
Product Design 4) 

 3(1-4-4) 
ค าอธิบายรายวชิา :ทฤษฏ ีและหลกีการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์สาธารณะ
และบริการ โดยค านึงถึงผู้ใช้งานวัฒนธรรม 
สภาพแวดล้อม และความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

AD2012305 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 4 (Industrial 
Product Design 1) 

 3(0-6-3) 
ค าอธิบายรายวชิา :การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์และการบรกิารรูปแบบลกัษณะ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
พฤติกรรมของผู้ใช้งานวัฒนธรรมและ
สภาพแวดล้อมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 

 
 

รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 09-112-305 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม 5 (Industrial 
Prduct Design 5) 

 3(1-4-4) 
ค าอธิบายรายวชิา :ทฤษฏ ีและหลกีการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้น
การวิจยัทางการออกแบบและความคิด
สร้างสรรค์ผนวกกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม
น ามาใช้ในการออกแบบค านึงถึงรูปแบบ
ระบบกลไก ระบบไฟฟ้าพลังงานหลักการ
ตลาดการวิเคราะห์ต้นทุนประมาณราคา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลกัการทาง
ทรัพย์สินทางปัญญา 

AD2012306 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 5 (Industrial 
Product Design 5) 

 3(1-4-4) 
ค าอธิบายรายวชิา :การออกแบบและพฒันา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการวิจัยทางการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมความคิด
สร้างสรรค์ผนวกกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม
น ามาใช้ในการออกแบบระบบกลไกไฟฟา้
และพลังงานหลักการตลาดการวิเคราะห์
ต้นทุนประมาณราคาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
หลักการทางทรพัย์สินทางปัญญาการประเมินผล
ในด้านสุนทรียศาสตร์และการตลาด 

 09-011-314 การเตรียมความพร้อมสหกจิ
ศึกษา(Preparation for 
Cooperative Education) 

 1(0-2-1) 
ค าอธิบายรายวชิา :หลักการและแนวคิด
ของสหกิจศึกษา ความพร้อมในการท างาน 
ร่วมกับร่วมงาน จริยธรรมในการประกอบ 
วิชาชีพ  การสื่อสาร  บุคลิกภาพและมนุษย์
สัมพันธ์  ความรู้พื้นฐานและเทคนิค ในการ
สมัครงานอาชีพ  และการปฏิบัติงาน ในสถาน
ประกอบการ  เทคนิคการน าเสนอ โครงงาน
หรือผลงาน  การเขียนรายงานวิชาการเทคนิค
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

AD2012301 การเตรียมความพร้อมสห
กิจศึกษา(Preparation for 
Cooperative Education) 

 1(0-2-1) 
ค าอธิบายรายวชิา :กระบวนการสหกิจ
ศึกษา  การเลือกสถานประกอบการและการ
สมัครงาน  การสัมภาษณ์งานอาชีพ  การ
พัฒนาบุคลิกภาพ  กฎหมายแรงงานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  ระบบคุณภาพ และ
ความปลอดภยั  การเขยีนรายงานและการ
น าเสนองาน 

 AD2013402 สหกิจศึกษาทางการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม (Cooperative 
Education in Industrial 
Product Design) 

 6(0-40-0) 
ค าอธิบายรายวชิา :ปฏิบัติงานจริงด้านงาน
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ ์ เสมือน
พนักงานของหนว่ยงานตามลกัษณะงานใน
ต าแหน่งงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเวลาไม่

AD2013402 สหกิจศึกษาทางการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม (Cooperative 
Education in Industrial 
Product Design) 

 6(0-40-0) 
ค าอธิบายรายวชิา :ปฏิบัติงานจริงด้านงาน
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ ์ เสมือน
พนักงานของหนว่ยงานตามลกัษณะงานใน
ต าแหน่งงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเวลาไม่
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
น้อยกว่า 16 สปัดาห ์ จัดท ารายงานการ
ปฏิบัติงาน หรือรายงานการท าโครงงานภายใต้
การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ 

น้อยกว่า 16 สปัดาห ์ จัดท ารายงานการ
ปฏิบัติงาน หรือรายงานการท าโครงงานภายใต้
การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ 

 

 
 

รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
5. รายวิชาใหม ่  AD2011202 ทฤษฎีสีเพื่องานออกแบบ

(Theories of Industrial 
Product Design) 

 3(2-2-5) 
ค าอธิบายรายวชิา :หลักการทฤษฎขีองสี  
คุณสมบัติของสี  หลักการรับรู้  จิตวิทยาสี  
การสื่อความหมายของสี  การใช้สีในการ
ออกแบบ  เทคนิคการระบายสีดว้ยวิธกีาร
ต่างๆ 

  AD2011203 สุนทรียศาสตร์กับ
วิทยาศาสตร์ (Aesthetics 
and Science) 

 3(3-0-6) 
ค าอธิบายรายวชิา :ปรัชญาศิลปะ ความ
เกี่ยวขอ้งระหว่างวิทยาศาสตร์กับ
สุนทรียศาสตร์  สภาวะความงาม  รสนิยม  
สุนทรีย ธาตปุระสบการณ์ทางสุนทรียภาพ 

  AD2021304 สถิติส าหรับงานออกแบบ            
(Statistics for Design) 

 3(3-0-6) 
ค าอธิบายรายวชิา :สถิติส าหรับงานออกแบบ  
การทดสอบสมมติฐานงานออกแบบ  การใช้
โปรแกรมทางสถิติ การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการ
ออกแบบ 

  AD2011109 เทคนิคการระบายสีเพื่อ
งานออกแบบ(Painting 
Techniques for Design) 

 3(1-4-4) 
ค าอธิบายรายวิชา :การร่างภาพผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์จากความคิดสร้างสรรค์การใช้สี
และเทคนิคต่างๆให้มีความเสมือนจริงการ
ร่างภาพงานออกแบบในรูปแบบทัศนียภาพ
การร่างภาพเน้นสัดส่วนโครงสร้างการจัดวาง
องค์ประกอบของภาพการร่างภาพเพื่อการ
น าเสนอผลงาน 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 

 

 

 

 

 
 

 

รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
  AD2012101 ทฤษฎีการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Theories of Packaging 
Design) 

 3(3-0-6) 
ค าอธิบายรายวิชา :ทฤษฎกีารออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในยุคต่างๆ การน า
หลักการทางศิลปะมาใช้ในการออกแบบการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็กปจัจัยพื้นฐาน
ของการออกแบบหลักการยศาสตร์หลัก
สุนทรียศาสตร์วัสดุและกรรมวธิีการผลิต
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

  AD2013301 การออกแบบเซรามิก
(Ceramic Design) 

 3(1-4-4) 
ค าอธิบายรายวชิา :หลักการออกแบบเซรา
มิก  ประเภทของเซรามิก  กระบวนการผลิต
งานเซรามิก  วธิีการขึ้นรูปดว้ยมอืการตกแต่ง
ชิ้นงาน  การสร้างแม่พิมพ์  วธิีการเผา  การ
ออกแบบผลิตงานเซรามิกแบบหัตถกรรม
และอุตสาหกรรม  ประโยชน ์ใช้สอยและ
ความงามทางสุนทรียภาพ 

  AD2013302 การออกแบบเครื่องเรือน          
(Furniture Design) 

 3(1-4-4) 
ค าอธิบายรายวชิา :แนวคิดในการออกแบบ
เครื่องเรือนในแต่ละยุคสมัย  การออกแบบ
เครื่องเรือนไม้ รูปแบบของเครื่องเรือน  วัสดุ
และโครงสร้าง  กรรมวิธ ีการผลิต  การ
น าเสนอแบบเครื่องเรือน  การท าต้นแบบ
เครื่องเรือน  การเขียนแบบ เครื่องเรือน  
โครงสร้างและการเข้าไม้ขนาดเท่าจริง  การ
ใช้งานเครื่องมือและเครื่องจักร 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 

 

 

 

 

 
 

 

รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
  AD2013306 การออกแบบผลิตภัณฑ์

ของที่ระลึก (Souvenir 
Product Design) 

 (1-4-4) 
ค าอธิบายรายวชิา :การออกแบบผลิตภณัฑ์
ของที่ระลึกผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภท
ต่างๆวิเคราะห์สถานที่และบริบทชุมชนการ
สร้างแนวคิดในการออกแบบวัสดุพื้นถิ่นและ
วัสดุร่วมที่น ามาออกแบบการตลาดเพื่อการ
ออกแบบการน าเสนอรูปแบบของผลิตภณัฑ์
ของที่ระลึก 

  AD2013304 การออกแบบยานยนต์
(Automotive Design) 

 3(1-4-4) 
ค าอธิบายรายวชิา :แนวความคิดสร้างสรรค์  
วิศวกรรมยานยนต์และการตลาด  แนวทาง
ในการออกแบบ  การออกแบบผลิตภัณฑข์นส่ง  
ประเภทของรถยนตแ์ละ จกัรยานยนต์  หลกัการ
ด้านการออกแบบ ยานยนต ์ สุนทรียภาพ  
ความเข้าใจกระบวนการด้านการออกแบบ
ยานยนต ์

  AD2013304 การออกแบบรองเท้า
(Footwear Design) 

 3(1-4-4) 
ค าอธิบายรายวชิา :แนวความคิดสร้างสรรค์  
การออกแบบผลิตภัณฑ์รองเท้า  วัสดุและ
อุปกรณ์  หลกัการยศาสตร์เพื่อการออกแบบ  
การใช้งานของรองเท้าแต่ละประเภท  
หลักการตลาดเพือ่การออกแบบรองเท้า  
การน าเสนอรูปแบบรองเท้าเพื่อการผลิต 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

 
 

รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
  AD2013305 การออกแบบผลิตภัณฑ์

ของที่ระลึก (Souvenir 
Product Design) 

 3(1-4-4) 
ค าอธิบายรายวชิา :การออกแบบผลิตภณัฑ์
ของที่ระลึก  ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภท 
ต่างๆ วิเคราะห์สถานที่ และบริบทชุมชน   
การสร้างแนวคิดในการออกแบบ  วัสดพุื้น
ถิ่นและวัสดุร่วมที่น ามาออกแบบ  การตลาด
เพื่อการออกแบบ  การน าเสนอรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 

  AD2023307 การออกแบบภาพลกัษณ์
องค์กร (Corporate 
Image Design) 

 3(1-4-4) 
ค าอธิบายรายวชิา :ความหมายของ
ภาพลักษณ์องค์กร  องค์ประกอบของ
ภาพลักษณ์องค์กร กระบวนการ วธิีในการ
สร้างแบรนด์อัตลักษณ์องค์กร  การสื่อสาร
ภาพลักษณ์องค์กร 

  AD2013408 การออกแบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ยุคอุตสาหกรรม 
4.0 (Creative Design for 
Industrial 4.0 Concept) 

 3(1-4-4) 
ค าอธิบายรายวชิา :แนวคิดการขบัเคลื่อน
เศรษฐกิจ  บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้
การศึกษา การสร้างสรรค์งาน การใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงรากฐาน
เอกลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรม การสั่งสม
ความรู้ของสังคมหรือภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
แนวคิดการสร้างต้นแบบนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ ์
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
  AD2023409 การเป็นผู้ประกอบการและ

วิสาหกิจเพื่อสังคม 
(Entrepreneurs and 
Social Enterprises) 

 3(1-4-4) 
ค าอธิบายรายวชิา :การต่อยอดองค์ความรู้  
ทักษะการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
และวิสาหกิจเพือ่สังคม   การเรียนรู้แบบ
องค์กรเสมือนจริง  การเสนอขายงาน  การ
ค านวณและก าหนดราคา  การติดต่อและ
ช่องทางการสื่อสาร   การบริหารจัดการ
ชุมชนและสังคม  การเตรียมผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจเพือ่สังคม 

  AD2023412 พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อ
การออกแบบ (Consumer 
Behavior for Design) 

 3(1-4-4) 
ค าอธิบายรายวชิา :  บทบาทของการ 
ตลาดที่มีผลต่อเศรษฐกิจสังคม องค์ประกอบ
ทางการตลาด  การจัดจ าหนา่ยการก าหนด
ราคา  การส่งเสริมการขาย  รสนิยมของ
ผู้บริโภค  กลุ่มเป้าหมาย  ปัจจัยทางการตลาด
ที่มีผลต่อการออกแบบ 

  AD2013304 การออกแบบยานยนต์ 
Automotive Design 

 3(1-4-4) 
ค าอธิบายรายวชิา :แนวความคิดสร้างสรรค์
วิศวกรรมยานยนต์และการตลาดแนวทางใน
การออกแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ขนส่ง
ประเภทของรถยนต์และจักรยานยนต์
หลักการด้านการออกแบบยานยนต์
สุนทรียภาพ ความเขา้ใจกระบวนการด้าน
การออกแบบยานยนต ์
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
  AD2013305 การออกแบบรอง เท้ า  

Footwear Design 
 3 (1-4-4) 
ค าอธิบายรายวชิา :แนวความคิดสร้างสรรค์
การออกแบบผลิตภัณฑ์รองเทา้วัสดแุละอุปกรณ์
หลักการยศาสตร์ เพื่อการออกแบบการใช้งาน
ของรองเท้าแต่ละประเภทหลักการตลาดเพื่อ
การออกแบบรองเท้าการน าเสนอรูปแบบ
รองเท้าเพื่อการผลิต 

  AD2013413 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
เพื่อความยั่งยืน           
(Product Design for 
Sustainability) 

 3(1-4-4) 
ค าอธิบายรายวชิา :การออกแบบผลิตภณัฑ์
อย่างยั่งยืน  การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ค านึงถึง
ผลกระทบทางสภาพแวดล้อม  การใช้วสัดุ  
กรรมวิธีกระบวนการผลิต  ผลิตภัณฑ์ทีส่ร้าง
ความยั่งยืนในสังคม  ผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดเชิง
พาณิชย ์

 
การประเมินกระบวนการ 

หลักสูตรมีการด าเนินการตามกระบวนการ โดยให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
รายวิชาจัดท าวางแผนและท า มคอ.3 และ มคอ.5 ในปีการศึกษา 2564 และรวบรวมข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาหลักสูตรฯ 
การปรับปรุงกระบวนการ 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณา หาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ คือ ให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าวิชามีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุง  ควรมีการ
เชิญตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต สถานประกอบการทางวิชาชีพเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา
หลักสูตร เพื่อใช้ในการปรับแผนการเรียนในหลักสูตร 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  3  คะแนน 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งชี้ 5.2) 
(กระบวนการ) 

- การก าหนดผู้สอน  
ในปีการศึกษา 2564 การก าหนดตัวผู้สอนมีระบบและกลไกโดยการน าแผนการเรียน ของ

หลักสูตรฯ ในแต่ละภาคการศึกษา มาพิจารณาในการจัดอาจารย์ผู้สอนของรายวิชาต่างๆ ในการจัด
อาจารย์ผู้สอน โดยพิจารณาจัดอาจารย์ผู้สอนร่วมกันในที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ โดยมี
นโยบายว่าอาจารย์แต่ละท่านในหลักสูตรจะต้องมีภาระกิจครบ 4 ด้าน คือ การสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในด้านการสอนนั้นอาจารย์ในหลักสูตรฯ จะต้อง
มีภาระงานสอนขั้นต่ า 10 ชั่วโมงท าการต่อสัปดาห์ ยกเว้นอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับ  
คณะ และผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย มีภาระงานน้อยกว่า 10 ชั่วโมงท าการต่อสัปดาห์ได้ 

การพิจารณาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา และแต่ละภาคการศึกษา หลักสูตรฯ ได้พิจารณา
จากความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนอย่างเหมาะสม นอกจากนั้น หลักสูตรฯ 
ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ รับผิดชอบรายวิชาที่สอนตลอดหลักสูตรไม่เกิน 3 รายวิชา 
ซึ่งหลักสูตรได้มีแนวทางในการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่การสอนของอาจารย์ผู้สอน โดยให้ประธาน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่การสอนให้เป็นไปตามตารางสอน
ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน 

ผลการด าเนินงาน 
1. ก าหนดผู้สอนโดยใช้ผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 3.50 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 5.00 ส าหรับผู้ที่มีผลการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ ด าเนินวิเคราะห์ปัจจัยรายข้อตามแบบ
ประเมินและชี้แจงอาจารย์ประจ ารายวิชาทราบและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน  

1.1 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนหรือข้อเสนอแนะตามเกณฑ์การประเมินรายข้อ 
1.2 เปลี่ยนรายวิชาที่รับผดิชอบสอนในภาคการศึกษาถัดไป 
1.3 เพิ่มทักษะและเทคนิคการสอน 

2. ก าหนดรายวิชา โดยพิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณ์ผู้สอนในรายวิชาชีพบังคับ 
และกระจายผู้สอนไปยังรายวิชาตา่ง ๆ  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับผู้สอนที่มีความหลากหลาย ก าหนดให้
ผู้สอนไม่ควรสอนเกิน 3 รายวิชา 

3. พิจารณาผู้สอนจากความช านาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัย หรือประสบการณ์ท างาน
ที่เก่ียวข้องในรายวิชา 

4. ในกรณีรายวิชาหรือหน่วยการเรียนที่ต้องการใช้ประสบการณ์จริง เทคโนโลยี หรือ  
นวัตกรรมสมัยใหม่ จะมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญสายวิชาชีพภายนอกมาเป็น อาจารย์
พิเศษ 
การประเมินกระบวนการ 
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จากการที่หลักสูตรฯ ก าหนดผู้สอนในรายวิชาที่เปิดสอนแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งหลักสูตรได้

พิจารณาจากความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนอย่างเหมาะสมแล้วนั้น 
วิธีการดังกล่าวยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาจารย์ใหม่ซึ่งอาจจะมีประสบการณ์
ในการสอนน้อย ดังนั้นหลักสูตรฯ ได้ประชุมหารือกันว่าการก าหนดผู้สอนไม่ควรพิจารณาเพียงความรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การท างานเท่านั้น ควรพิจารณาถึงประสบการณ์ด้านการสอนของ
อาจารย์ผู้สอนประกอบเข้าไปด้วยและส าหรับอาจารย์ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้านการสอนมาเลย
ควรจะจัดอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อให้ค าแนะน าด้านการสอนและยังไม่ควรให้อาจารย์ใหม่รับผิดชอบทั้ง
รายวิชา ควรจะให้อาจารย์ใหม่เข้าไปสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์พี่เลี้ยง 
การปรับปรุงกระบวนการ 

การปรับปรุงกระบวนการการก าหนดผู้สอนปีการศึกษา 2564 พบว่ามีการด าเนินการตามที่
ประเมินกระบวนการไว้ ส่งผลให้อาจารย์ใหม่มีการสอนที่ดีขึ้นซึ่งมาจากผลการประเมินการเรียน
การสอนของนักศึกษาในทุกภาคการศึกษา 

หลักสูตรฯ ให้มีการก าหนดผู้สอนมีรายวิชาตรงตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ หลักสูตรจะน า
กระบวนการไปใช้ในการก าหนดผู้สอนในปีการศึกษา 2565 ต่อไป โดยมีเกณฑ์และขั้นตอนดังนี้ 

1. ก าหนดผู้สอนโดยใช้ผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 
2. ก าหนดรายวิชา 
3. พิจารณาผู้สอนจากความช านาญในเนื้อหาที่สอน 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญสายวิชาชีพภายนอกมาเป็น อาจารย์พิเศษ 
การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ.4 และการจัดการเรียน

การสอน 
ในปีการศึกษา 2564 ทางหลักสูตรได้ด าเนินงานดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ทางหลักสูตรฯ มีปฏิทินก าหนดช่วงเวลาในการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนวันเปิดภาค

การศึกษา 
2. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับ ติดตาม ให้ผู้สอนจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 

และส่งตามก าหนดเวลา 
3. ประธานหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าการตรวจสอบความถูกต้องของ 

มคอ.3 และ มคอ.4 
4. สาขาวิชาด าเนินการจัดส่ง มคอ.3 และ มคอ.4  ไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนตามล าดับ 
ผลการด าเนินงาน 

1. ฝ่ายวิชาการและวิจัย ของคณะท าปฏิทินก าหนดช่วงเวลาในการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 
ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา และชี้แจ้งผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยการแจ้งหนังสือเวียนให้อาจารย์ใน
สาขาทุกท่านรับทราบ พร้อมประกาศในสื่อโชเชียลมีเดีย 
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2. อาจารย์ในสาขาวิชาฯ ทุกท่านต้องส่งรายงาน มคอ.3 และ มคอ.4  ในระบบออนไลน์

ให้กับประธานหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ทราบ พร้อมท าการตรวจสอบความ
ถูกต้องของ มคอ.3 และ มคอ.4 

3. ฝ่ายวิชาการและวิจัย ของคณะจัดส่งอนุมัติออนไลน์ มคอ.3 และ มคอ.4  ไปยังส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามล าดับ 

4. มีการตรวจสอบและประกาศกับอาจารย์ที่ยังไม่ท าการส่งมคอ.3 และ มคอ.4 
การประเมินกระบวนการ 

ทางคณะกรรมการหลักสูตรได้ทบทวนการประเมินกระบวนการของการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2564 พบว่า
มีการส่งทุกรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา และอาจจะติดขัดเล็กน้อยด้าน
การจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 โดยมีบางรายวิชาเกิดความล่าช้าในการจัดส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 
เนื่องจากติดปฏิบัติราชการต่างๆ ท าให้เวลาในการส่งไม่ตรงกัน 
การปรับปรุงกระบวนการ 

การด าเนินงานการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และมคอ.4 และการ
จัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2564 มีความติดขัดเล็กน้อยส่งผลให้ต้องปรับปรุงการด าเนินงาน
การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และมคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน ในปี
การศึกษา 2565 ด้วยระบบกลไกต่อไปนี้  

1. ก าหนดช่วงเวลาในการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 
2. ประธานหลักสูตรและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับ ติดตาม ให้ผู้สอนจัดท า 

มคอ.3 และ มคอ.4 และส่งตามก าหนดเวลา 
3. มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและวิจัย ของคณะฯ ช่วยก ากับติดตาม และตรวจสอบการจัดท า 

มคอ.3 และ มคอ.4 
4. ประธานหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าการตรวจสอบความถูกต้องของ 

มคอ.3 และ มคอ.4 
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการติดตามการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการสุ่มตรวจ

รายวิชาว่าเป็นไปตามแผนการสอนที่วางไว้ หากมีการตรวจพบการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน 
การสอนที่วางไว้ ก็จะมีการประชุมปรึกษาเพื่อท าการปรับแผนการสอนให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
ของรายวิชานั้นๆ 

6. ให้ฝ่ายวิชาการและวิจัย ของคณะด าเนินการจัดส่ง มคอ.3 และ มคอ.5  ไปยังส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนตามล าดับ 

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ในปีการศึกษา 2464 ทางหลักสูตรฯ ประชุมวางแผนร่วมกันเพื่อพิจารณารายวิชาที่เหมาะสม
ในการน าไปการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
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วัฒนธรรม โดยพิจารณาถึงบริบททางสังคม เช่น พื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยก าหนด อาชีพ 
ความต้องการชุมชน เป็นต้น หลักสูตรฯ มีวิธีการในการเลือกรายวิชาที่จะน าไปบูรณาการในด้านต่างๆ 
ดังนี้ 

1. การบูรณาการรายวิชากับการวิจัย หลักสูตรฯ ให้อาจารย์ผู้สอนที่มีงานวิจัย  หรือก าลัง
ท างานวิจัย ให้น าไปบูรณาการกับรายวิชาที่สอน 

2. การบูรณาการรายวิชากับการบริการวิชาการทางสังคม หลักสูตรฯ ส ารวจ ความต้องการ
ของชุมชน และน ามาพิจารณาว่ามีรายวิชาใดมีความเหมาะสมกับการบริการวิชาการทางสังคม เพื่อ
จะน ารายวิชาดังกล่าวไปบูรณาการวิชาการทางสังคม 

3. การบูรณาการรายวิชากับการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม หลักสูตรฯ ได้ พิจารณาโดย
คัดเลือกรายวิชาที่สามารถน าไปบูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้ 
ผลการด าเนินงาน 

1. การด าเนินงานในรายวิชาการบูรณาการงานวิจัยโครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาแผ่น
อัดวีเนียร์จากวัสดุขี้เลื่อยไม้เพื่อการตกแต่งเครื่องเรือนในที่พักอาศัยโดยบูรณาการร่วมกับวิชา
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและผลิต 1 และ 2 

2. การด าเนินงานในรายวิชาการบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคมโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) ต าบลในคลองบางปลากด 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยบูรณาการร่วมกับวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4 

3. การด าเนินงานในรายวิชาการบูรณาการงานการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโครงการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะด้วยทักษะทางวิชาการ เพื่อปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งเน้น
การส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบุคลากรที่ดีของสังคม โดยการสร้างเจตคติที่ดีให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิต
สาธารณะ รู้จักการแบ่งบัน บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้
ชีวิตเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืนและต่อสังคม โดยการปลูกจิตส านึกในด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยบูรณาการร่วมกับทุกรายวิชาในหลักสูตรโดยสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม มีจิต
สาธารณะ รู้จักการแบ่งบัน บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้
ชีวิตเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อสังคม 
การประเมินกระบวนการ 

การประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการ
วิจัยการบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีการศึกษา 2564 นั้น 
การด าเนินการงานตามขั้นตอน ส่งผลให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การปรับปรุงกระบวนการ 
 การด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีการศึกษา 2564 
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นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม หลักสูตรจะน ากระบวนการไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี 
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรมใน
ปีการศึกษา 2565 ต่อไป 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  3  คะแนน 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งชี้ 5.3) 
(กระบวนการ) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ในปีการศึกษา 2564 ทางหลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการประเมินผล การเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยก าหนดให้มีการก าหนดแผนการเรียนรู้ลงใน  
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) และก าหนดให้มี Curriculum Mapping ที่ชัดเจน ในการประเมินผล
การเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 5 ด้าน โดยก่อนการเรียนการสอน อาจารย์ประจ า
หลักสูตรควบคุมดูแลให้แต่ละรายวิชาจัดท ารายละเอียดของวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) ให้ครบทุกวิชา และแสดงการเขียนแผนการเรียนรู้ให้ชัดเจน 
สอดคล้องกับ มคอ. 2 ระหว่างการเรียนการสอนก าหนดให้ผู้ประสานงานรายวิชาด าเนินการให้
สอดคล้องกับ มคอ. 3 และ มคอ. 4 
ระบบกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. การจัดท า มคอ. 5 ในแต่ละวิชา 
2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 
3. การน าผลการเปรียบเทียบ หารือ และท าความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอน พร้อมหาแนวทาง

พัฒนา 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2564 ทางหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีที่
มีการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 

1. การจัดท า มคอ. 5 ในแต่ละวิชา 
หลักสูตรด าเนินการให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาจัดท ามคอ.5 และ มคอ.6 ในแต่ละรายวิชา 

ของปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีการเปิดสอนทั้งสิ้น 37 รายวิชา 
2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 

ทางหลักสูตรฯ ด าเนินการให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาเปรียบเทียบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 กับ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้สอดคล้องกับการประเมิน ผลต่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF 
ผลการตรวจสอบพบว่า อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินการเรียนรู้  TQF ครบทั้ง 5 ด้าน ทั้ง 37 
รายวิชา 

3. การน าผลการเปรียบเทียบ หารือ และท าความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอน พร้อมหา
แนวทางพัฒนา 



เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี 
   ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ปีการศึกษา 2564                       

 

59 

หลักสูตรน าการประเมินผลการเรียนรู้ ให้กับอาจารย์ผู้สอนรับทราบ และหาแนว
ทางการพัฒนา ให้นักศึกษามีคุณภาพ ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ TQF ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
การประเมินกระบวนการ 

การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2564 นั้นมีการด าเนินงานตาม 
3 ขั้นตอนอย่างครบถ้วนและผลการด าเนินงานส่งผลดีในการด าเนินงาน คือ นักศึกษาเกิดผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 

การปรับปรุงกระบวนการ 
การด าเนินงานการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2564 มีผลการด าเนินงานคือนักศึกษาเกิดผลการ เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ TQF ซึ่งก าหนดไว้ในหลักสูตร ไปใช้ในการประเมินผล การเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานทางคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564 โดยใช้ขั้นตอนดังนี้  

1. การจัดท า มคอ. 5 ในแต่ละวิชา 
2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 
3. การน าผลการเปรียบเทียบ หารือ และท าความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอน พร้อมหาแนวทาง

พัฒนา 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   

ทางหลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
โดยก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแล โดยจัดให้มีการประชุม รับรองเกรด และทุกวิชา
ต้องผ่านการเห็นชอบจากกรรมการเข้าร่วมประชุม จึงจะสามารถผ่านและรับรองเกรด  จากที่
ประชุมได้ หลังจากนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ควบคุมดูแล ก าหนดให้ผู้ประสานงานรายวิชา 
ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5) และ รายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ให้สอดคล้องกับ มคอ. 2 มคอ. 3 และ มคอ. 4 ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน โดยมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้รายวิชา เป็นผู้ควบคุมดูแลหากมีรายวิชาใดที่มีความผิดปกติจะมีการทวนสอบ เช่น จาก
การซักถามจากผู้รับผิดชอบวิชาถึงสาเหตุที่ท าให้รายวิชาผิดปกติ และต้องผ่านการเห็นชอบจาก
กรรมการเข้าร่วมประชุมจึงจะสามารถผ่านและรับรองเกรดนักศึกษาจากที่ประชุม 
ผลการด าเนินงาน 

ทางหลักสูตรฯ ได้มีการปฏิบัติตามระบบและกลไกในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา โดยมีการประชุมรับรองผลการเรียนทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา หากมีรายวิชาใดที่มีความผิดปกติ เช่น รายวิชาใดมีระดับคะแนน A หรือ F เกิน 25% 
ผู้ประสานงานรายวิชานั้นๆ จะต้องท าการชี้แจงถึงสาเหตุให้ที่ประชุมรับทราบและต้องผ่านการ
เห็นชอบจากที่ประชุมจึงจะสามารถผ่านและรับรองเกรดจากที่ประชุมได้ 

นอกจากนั้นทางหลักสูตรฯ ยังได้มีระบบและกลไกในการติดตามนกัศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียน
กลุ่มรายวิชาสหกิจศึกษา  โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการเรียนการสอนรายวิชาใน
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กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา เพื่อดูแลก ากับติดตามการเรียนการสอนรวมถึงการนิเทศสหกิจศึกษา นอกจากนี้
ทางหลักสูตรฯ ยังได้มีการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการการเรียนการสอนกลุ่มรายวิชา
สหกิจศึกษาดังกล่าวในที่ประชุมบุคลากรของหลักสูตรอีกด้วย 
การประเมินกระบวนการ 

ทางหลักสูตรฯ ได้มีการประเมินการด าเนินงานด้านการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาโดยการหารือในที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าการตรวจสอบ
การประเมินผลการเรียนรู้ที่ได้ด าเนินการอยู่มีความเหมาะสมดีแล้ว และที่ประชุมมี ข้อเสนอแนะ
ติดตามการเรียนการสอนทั้งก่อนเปิดภาคการศึกษา ระหว่างการศึกษา และหลังเสร็จสิ้นในแต่ละ
ภาคการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากความผิดปกติของผลการเรียน และสามารถ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ รวมทั้งควรมีการแต่งตั้งคณะท างานการติดตาม
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตั้งแต่ก่อนเปิดภาคการศึกษา ซึ่งจะท าให้สามารถท างานได้
ครบวงจรตั้งแต่การก ากับติดตามและตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 

มคอ.7) 
ในปีการศึกษา 2564 ทางหลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการก ากับการประเมินการจัดการ

เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ.6 และ มคอ. 7) โดยก าหนดให้ผู้ประสานงาน 
รายวิชาด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5) และรายงานผลการด า 
เนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ให้สอดคล้องกับ มคอ. 2 มคอ. 3 และ มคอ. 4 ให้
แล้วเสร็จภายใน 60 วัน โดยมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้รายวิชาเป็นผู้ควบคุมดูแล หากมีรายวิชาใดที่มีความผิดปกติจะมีการทวนสอบ เช่น 
จากการซักถามจากผู้รับผิดชอบวิชาถึงสาเหตุที่ท าให้รายวิชาผิดปกติและต้องผ่านการเห็นชอบจาก
กรรมการเข้าร่วมประชุมจึงจะสามารถผ่านและรับรองเกรดจากที่ประชุม 

ส่วนการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) นั้นทางคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรได้มีการท างานร่วมกับคณาจารย์ผู้สอนในการจัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ซึ่ง
ในปีการศึกษา 2564 ได้มีการจัดท าเอกสาร มคอ. 7 ร่วมกับการจัดท าเอกสารการประกันคุณภาพ  
ผลการด าเนินงาน 

ทางหลักสูตรฯ ได้มีการปฏิบัติตามระบบและกลไกในการก ากับการประเมินการจัดการเรียน
การสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ.6 และ มคอ. 7) โดยมีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 
6) ภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาในปีการศึกษา 2564 หลังจากนั้นทาง
หลักสูตรฯ ได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา
ประจ าปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทวนสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้และการรายงาน มคอ. 5-
6 ให้ได้มาตรฐาน 
การประเมินกระบวนการ 
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ทางหลักสูตรฯ ได้มีการประเมินการด าเนินงานด้านการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา โดยการหารือในที่ประชุมอาจารย์ประจ าโดยมีรับฟังข้อเสนอแนะและความพึงพอใจ
ในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชา มคอ. 5 และ มคอ. 6 และการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร มคอ. 7 ซึ่งร่วมกันให้ความเห็นอยู่ในระดับดี โดยมีข้อเสนอแนะซึ่งยังมี
ความล่าช้าเพียงเล็กน้อยเพราะเนื่องจากอาจารย์บางท่านติดภาระงานต่างๆ ที่ต้องประสานงานกับ
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  3  คะแนน 

ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ 5.4) 

 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินการ 

✓ เป็นไปตามเกณฑ ์
 ไม่เป็นไปตาม

เกณฑ ์
- ไม่รับการประเมิน 

(ระบุเหตุผล) 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุม เพื่ อวา งแผน 
ติ ด ต า ม  แ ล ะ ท บ ท ว น ก า ร
ด าเนินงานหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงาน
จ านวนทั้งสิ้น 2 คร้ังดังนี้ 

- ครั้งที่ 1  ประชุมการวางแผนการพัฒนา เมื่อวันที่ 21 
ธันวาคม 2564 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมจ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 

- ครั้งที่ 2 ประชุมการวางแผนการพัฒนา เมื่อวันที่  22 
กุมภาพันธ์ 2565 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมจ านวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ด าเนินการประชุมและมีส่วนร่วมในการวางแผน การ
พัฒนาหลักสูตรด้านการเรียนการสอน การบูรณาการ
รายวิชา การทัศนศึกษาหรือดูงาน การเชิญผู้เชี่ยวชาญสาย
วิชาชีพมาให้ประสบการณ์ โครงการและกิจกรรมนักศึกษา 
ติดตามผล การด าเนินงานทุกรายเดือน แจ้งรายงานผล 
ปัญหาและอุปสรรค และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

 
✓ 
 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาต ิ
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวชิา (ถา้มี) 

หลักสูตรมีรายละเอียด ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) โดยรับรองการเปิด
สอนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

✓ 
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 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินการ 

✓ เป็นไปตามเกณฑ ์
 ไม่เป็นไปตาม

เกณฑ ์
- ไม่รับการประเมิน 

(ระบุเหตุผล) 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มี ร า ยละ เ อี ยดของ ร า ย วิ ช า และ ร า ยละ เ อี ยดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ในภาคการศึกษา 1/2564 จ านวน  
19 รายวิชา และภาคการศึกษา 2/2564 จ านวน 18 รายวิชา
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 

  
 

✓ 
 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ในภาคการศึกษา 1/2564 จ านวน 19
รายวิชาและภาคการศึกษา 2/2564  จ านวน 18 รายวิชา
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด ภาคการศึกษา ครบทุกรายวิชา 

✓ 
 

 
 
 
 
 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60วัน หลังสิน้สุดปี
การศึกษา 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ หลักสูตรตาม
แบบมคอ. 7 แล้วเสร็จภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

✓ 
 

 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

 - ภาคการศึกษา 1/2564 เปิดสอน 19 รายวิชาและมี
รายวิชาที่ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จ านวน 5 รายวิชา
คิดเป็นร้อยละ 26.32 
 - ภาคการศึกษา 2/2564 เปิดสอน 18 รายวิชาและมี
รายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จ านวน 5 รายวิชาคิด
เป็นร้อยละ 27.78 
  - รายวิชาที่ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ
27.03 ของรายวิชาทั้งหมด 

✓ 
 

7) มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมนิ
การด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว  

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินการด าเนินงานใน มคอ.7 
ในปีที่ผ่านมาดังนี้ 
1. หลักสูตรระยะสั้นส าหรับครูโรงเรียนมัธยมในละแวก

ใกล้เคียง 

✓ 
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 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินการ 

✓ เป็นไปตามเกณฑ ์
 ไม่เป็นไปตาม

เกณฑ ์
- ไม่รับการประเมิน 

(ระบุเหตุผล) 

2. หลักสูตรใกล้เคียงแขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้ง
ในกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

(ไม่มี) ไม่ประเมิน 

9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน
ได้รบัการพัฒนาทางวชิาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน และได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
  

✓ 
 

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชพี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

(ไม่มี) ไม่ประเมิน 

11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษา
ปีสุดทา้ย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย 3.85 คะแนน 
 

✓ 
 

12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 
5.0 

ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่เฉลี่ย 
4.27 คะแนน 

✓ 
 

รวมตัวบ่งชี้ในปนีี ้ 10 ตัวบ่งชี้ 
จ านวนตัวบง่ชี้ทีด่ าเนนิการผา่น

เฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5 
5 ตัวบ่งชี้ 

ร้อยละของตัวบ่งชีท้ี่ 1-5 100 
จ านวนตัวบง่ชี้ในปีนีท้ี่ด าเนนิการผ่าน 10 ตัวบ่งชี้ 

ร้อยละของตัวบ่งชีท้ั้งหมดในปนีี้ 100 
 

100 
X 5 

100 
ผลการประเมินตนเอง  :  5.00  คะแนน 
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รายการหลักฐานหมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายงาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
5.1 - 01 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
5.1 - 02 แผนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
5.2 - 01 รายงานประเมินการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

http://eassess.rmutp.ac.th 
5.2 - 02 รายงานประเมินการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

http://eassess.rmutp.ac.th 
5.2– 03 ปฏิทินการจัดท า มคอ. http://regis.rmutp.ac.th/?page_id=889 
5.2– 04 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
5.3 - 01 ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 http://job.rmutp.ac.th 
5.3 - 02 ฐานข้อมูลระบบงานทะเบียน (จ านวนนักศึกษาคงอยู่, จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา)

http://regis.rmutp.ac.th 
5.4 - 01 มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
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การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญัหาต่อสัมฤทธผิลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหาใน

อนาคต 
1. จ านวนผู้สมัครเรียน - ในปีการศึกษา 2564 มีจ านวนผูส้มัคร

เรียนมีอัตราที่ลดลง 
- วางแผนการบริหารจัดการเชิงรกุเพื่อ

วางรากฐาน  
- คณะ และวางต าแหนง่กลุ่มเป้าหมาย 
- ประชาสัมพนัธ์หลักสูตรที่โดดเด่นด้วย

สื่อสมัยใหม่ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก
คือ นักเรียน และเป้าหมายรอง คือ 
ผู้ปกครอง  

- สร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษา เช่น ทนุ
เรียนฟรีสวัสดิการอื่น ๆ เปน็ต้น 

- แนะแนวการศึกษาแบบตรงจุดกลุ่ม
บริการความร่วมมือ 

- สร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการศึกษา
ในวงการวิชาการและวชิาชีพ 

2. จ านวนนักศึกษาคงอยู ่ - จ านวนนักศึกษาคงอยู่มีอัตราทีล่ดลง
เนื่องจากขอย้ายสถาบันการศึกษา 
คณะ และสาขาวชิา ไม่ประสงคศ์ึกษา
ต่อและไม่ด าเนินการลาออกและมีผล
การเรียนไม่ถึงเกณฑ์ก าหนด (Retry) 

3. ความคาดหวังของสถาน
ประกอบการและการ
เปลี่ยนแปลงบริบทของ
ภาคอุตสาหกรรม 

- ความต้องการทักษะที่เพิ่มและกว้างขึ้น
ในศาสตร์ของเทคโนโลยีการออกแบบ
และการผลิตซึง่เก่ียวข้องกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

- วิจัยและพฒันาหลักสูตรเพื่อหาจุดอ่อน
หรือจุดที่ควรเน้นของหลักสูตร 

- เชิญวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาในการพัฒนา
หลักสูตรสมัยใหม่ 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกบัความ
คาดหวังของสถานประกอบการและ
การเปลี่ยนแปลงบริบทของ
ภาคอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
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รายงานผลการด าเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ 6.1) 
ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
(ตัวบ่งชี้ 6.1) 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/ คณะ/ สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ในปีการศึกษา 2564 การเตรียมความพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ส ารวจ
ด้านการเตรียมความพร้อมทางกายภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา และสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งความประสงค์ขอจัดซื้อวัสดุฝึกส าหรับใช้ในการ
เรียนการสอน ในแต่ละภาคการศึกษาให้กับสาขาวิชา 

2. สาขาวิชาด าเนินการรวบรวมรายการและจ านวนวัสดุที่ต้องการใช้เสนอต่อ
งานแผนฯ ของคณะ 

3. สาขาวิชาด าเนินการส ารวจเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และห้องปฏิบัติการก่อน
เปิดภาคการศึกษา หากมีปัญหาหรือช ารุดแจ้งยังงานอาคารสถานที่เพื่อเสนอคณะฯ 
ให้ด าเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไข 

4. สาขาวิชาด าเนินการส ารวจความต้องการครุภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ที่
จ าเป็นต้องใช้งานต่อคณะ 

5. อาจารย์ผู้สอนเสนอรายการหนังสือที่จ าเป็นต่อการศึกษาและทบทวนเพิ่มเติม
ของนักศึกษาต่องานห้องสมุด 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษาศึกษา 2564 ทางหลักสูตรฯ ได้ด าเนินงานตามระบบกลไกของ
สาขาวิชา และระบบของคณะ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. หลักสูตรได้รับการแจ้งเวียนเกี่ยวกับการเสนอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
โดยให้อาจารย์ในหลักสูตรได้เสนอขอและทบทวนท าเสนอ 

2. หลักสูตรจะพิจารณาของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการของ
หลักสูตร ท าแผนพัฒนาสิ่งการเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้ 5 ปี และมีการปรับปรุงทุกปี 

3. เสนอของบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
4. รับแจ้งการอนุมัติจัดสรรงบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และด าเนินการ

จัดซื้อ 
การประเมินกระบวนการ 

การด าเนินงานตามขั้นตอนส่งผลให้ทางหลักสูตรฯ มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
การปรับปรุงกระบวนการ 

ทางหลักสูตรฯ จะด าเนินงานตามระบบกลไกของสาขาวิชา และระบบของคณะ 
โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้
ได้ผลและประสิทธิภาพที่ดี ดังนี้ 

1. หลักสูตรได้รับการแจ้งเวียนเกี่ยวกับการเสนอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
โดยให้อาจารย์ในหลักสูตรได้เสนอขอและทบทวนท าเสนอ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
2. หลักสูตรจะพิจารณาของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการของ

หลักสูตร ท าแผนพัฒนาสิ่งการเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้ 5 ปี และมีการปรับปรุงทุกปี 
3. เสนอของบประมาณสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
4. รับแจ้งการอนุมัติจัดสรรงบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และด าเนินการ

จัดซื้อ 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน 

ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรได้ท าการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่าปัจจุบันมีสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 
1. ห้องเรียนภาคบรรยาย 5 ห้อง 
2. ห้องเรียนภาคปฏิบัติการ จ านวน 5 ห้อง 
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ห้อง 
4. ห้องสมุดและห้องสืบค้นสารสนเทศ 
5. ห้องสมุดสถาบนั จ านวน 2 ห้อง 
6. ห้องอเนกประสงค์/ประชุม/ห้องพักอาจารย์ จ านวน 4 ห้อง 
ในด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน ดังนี้ 
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 
2. เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 เครื่อง 
3. จอรับภาพ จ านวน 4 เครื่อง 
4. กล่องถ่ายภาพระบบดิจิทลั จ านวน 1 เครื่อง 
5. ระบบเครื่องเสียง จ านวน 3 เครื่อง 
6. ไมโครโฟน จ านวน 13 เครื่อง 
7. เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบวินโดว ์จ านวน 32 เครื่อง 
8. เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบแมคอินทอช จ านวน 24 เคร่ือง 
9. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จ านวน 2 เครื่อง 
10. เครื่องพล็อตเตอร์สี จ านวน 2 เครื่อง 
11. เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์สี จ านวน 2 เครื่อง 
12. เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ขาว-ด า จ านวน 1 เครื่อง 
13. เครื่องกราดภาพ จ านวน 1 เครื่อง 
14. กระดานอิเล็กทรอนิกส์พร้อมปากกาสัมผัส จ านวน 24 เคร่ือง 
15. เครื่องขึ้นต้นแบบ 3 มิติ จ านวน 2 เครื่อง 
16. เครื่องเลเซอร์คัท จ านวน 1 เครื่อง 
17. กระดานอิเล็กทรอนิกส์พร้อมปากกาสัมผัส จ านวน 20 เครือ่ง 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
 
 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1. ส ารวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อ การ

เรียนการสอนและการพัฒนาปีการศึกษา 2564 
1.1 ความพึงพอใจของอาจารย ์

 
จากตารางความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้พบว่า มาก

ที่สุดคือ ด้านการบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่
ในระดับมากและน้อยที่สุดคือด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย 4.14 อยู่
ในระดับมาก 

1.2 ความพึงพอใจของนักศึกษา 
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จากตารางความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้พบว่า มาก

ที่สุดคือด้านการบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าเฉลี่ย 3.89 อยู่
ในระดับมากและน้อยที่สุดคือด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย 3.66 อยู่
ในระดับมาก 
2. สรุปผลและวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อน าเสนอต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 
- ปรับปรุงสนับสนุนหนังสือ ต าราให้ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการ 
- เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์การสืบค้นเพียงพอและ

ทันสมัย 
- เพิ่มจ านวนห้องปฏิบัติการและร่วมใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างคณะ  

3. คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและมอบด าเนินการในส่วนผู้รับผิดชอบ 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  4  คะแนน 

 

รายการหลักฐานหมวดที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

รหัสหลักฐาน รายการ 
6.1 - 01 แบบประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ภายในสาขาวิชาการ  

ออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
6.1 - 02 แบบประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบ  

ผลิตภัณฑ์ฯ ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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6.1 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลกัสูตร การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลกัสูตร 

- - - 
- - - 
- - - 

 
6.2 สรุปการประเมินหลักสตูรจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา   

การประเมิน (รายงานตามปีที่ส ารวจ) วันที่ส ารวจ .............................  
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

- - 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน (ไม่มี) 
 

 
6.3 สรุปการประเมินหลักสตูรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บณัฑิต) 
กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
- - 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  (ไม่มี) 
 
 

 
 
 
 

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น  
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7.1 การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี 
 

ประเด็น รายการ 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน 
(ถ้ามี) 

(ไม่มี) 
 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบนั 
(ถ้ามี) 

(ไม่มี) 
 

 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 7  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
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ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
ปีการศึกษา 2564-2564 ตุลาคม พ.ศ.2564 คณะกรรมการจัดท าร่าง

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวชิาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

อยู่ระหว่างการด าเนนิงานจัดท าร่าง
หลักสูตร 

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
(ไม่มี) 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
- การเพิ่มเติมรายวิชาที่เป็นรายวิชาชีพที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

และความคิดสร้างสรรค์ 
- การเพิ่มเนื้อหาสาระในรายวิชา ที่มุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่จากงานวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ๆ และการ

ใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 
- การปรับปรุงรายวิชาในกลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้มีความสอดคล้องกับศาสตร์ของสาขาวิชาการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     

สนับสนนุส่งเสริมให้อาจารยป์ระจ าท างานวิจัยกบัหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบนั 
 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

- - - 

 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 8 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
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สรุปผลการประเมนิตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 

ระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา  2564 

 
  

1. ตารางผลการประเมนิตนเองตามตัวบ่งช้ี ระดับหลักสูตร 
 2. ตารางการวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
 3. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพฒันาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
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1. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี ระดับหลักสูตร 

ตัวชี้บ่งชี ้
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรที่ก าหนดโดย สกอ. ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 33.33 4.27 
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  

1 ปี (ระดับปริญญาตรี) 
82.35 4.12 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2 4.19 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา - 3.00 
3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา - 3.00 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - 3.00 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3 3.00 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ - 3.00 
4.2 คุณภาพอาจารย์ - 5.00 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก ร้อยละ 100 5.00 
- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ 100 5.00 
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร้อยละ 56 5.00 

4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ - 4.00 
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4 4.00 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
5.1 สาระของรายวชิาในหลักสตูร - 3.00 
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน - 3.00 
5.3 การประเมินผู้เรียน - 3.00 
5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ ร้อยละ 100 5.00 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5 3.50 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - 4.00 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6 4.00 
คะแนนเฉลี่ย  (องค์ประกอบที ่2-6) 3.65 
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2. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
 
 

องค์ประกอบที่ 
I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00  ระดบัคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00  ระดบัคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00  ระดบัคุณภาพด ี
4.01 – 5.00  ระดบัคุณภาพดมีาก 
 

1 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 บัณฑิต - - 4.19 4.19 ระดับคุณภาพดีมาก 
3 นักศึกษา 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
4 อาจารย ์ 4.00 - - 4.00 ระดับคุณภาพด ี
5 หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน 

3.00 3.67 - 3.50 
ระดับคุณภาพดี 

6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - 4.00 - 4.00 ระดับคุณภาพดี 

รวม 3.43 3.75 4.19 3.65 ระดับคุณภาพด ี
ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพด ี ระดับคุณภาพด ี
ระดับคุณภาพ

ดีมาก 
 

 

 

จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) พบว่า 
องค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “ผ่าน” 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2) มีจ านวน 3 
องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่ 4, 5 และ 6) และมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง 
(องค์ประกอบที่ 3) และในภาพรวมระดับคุณภาพดี 
 
3. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานวิชาการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

เตรียมความพร้อมทางผลงานวิชาการ 

 
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
บัณฑิตมีงานท าตรงตามสาขาวิชาและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

ข้อมูลภาวะการมีงานท าสามารถน าผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการส่งเสริมทักษะ      
การเรียนรู้ในศตรวรรษที่ ๒๑ 

2. มีแนวทางการแก้ปัญหากับผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาและอัตราการคงอยู่ 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาลดลง และส าเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. สร้างความร่วมมือทางวิชาการ และเปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับคณะด้วยตนเอง 

3. เปิดหลักสูตร none degree หรือ credit bank หรือการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อรองรับ
กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าศึกษาต่อ 

4. เพ่ิมกระบวนการรับนักศึกษาและแนะแนว 
5. จัดท าตารางสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน

ศตรวรรษที่ ๒๑ และกิจกรรมในหลักสูตรการเรียนการสอน 

6. จัดท าแผนการจัดการข้อร้องเรียน 
 
องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. มีระบบการรับอาจารย์และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณภาพและอย่างต่อเนื่อง 

2. ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการมีค่าสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. เตรียมความพร้อมและการทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจ าหลักสูตร 

2. จัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านการฝึกอบรม การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ    
การฝังตัวในสถานประกอบการ การศึกษาต่อหลังปริญญาเอก 

3. จัดท าแผนการปรับปรุงและยกระดับจากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร- 
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องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของหลักสูตรครบถ้วนและชัดเจน 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. สาระของรายวิชาในหลักสูตรควรมุ่งเน้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ               
อัตลักษณะของคณะ และบริบทในปัจจุบัน 

2. จัดท าตารางประเมินผลและปรับปรุงด้านการเรียนการสอนกับการบูรณาการพันธกิจอ่ืน 

 
องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
มีระบบการด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. ควรระบุขั้นตอนและการปรับปรุงกระบวนการของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
2. ควรรายงานผลประเมินความพึงพอใจและความต้องการย้อนหลัง ๓ ป ี

 
 


